
SURAT PEMBACA
Penghargaan aMB

Pada Bulan Desember  
tahun 2010 telah diadakan 
pemberian Penghargaan 
Adibakti Mina Bahari , 
yang ingin saya tanyakan, 
penghargaan tersebut 
ditujukan kepada siapa saja, 
dan kategori apa  yang 
menentukan penghargaan 
tersebut, mohon penjelasan 
tersebut bisa ditampilkan di 
rubrik Barracuda, karena tidak 
semua orang tahu, khususnya 
Lingkup KKP sendiri.

Ayu. Cirebon 

Cerita LuCu

Majalah Barracuda semakin 
bagus saja, alangkah baiknya 
di dalam majalah ini diselipi 
cerita-cerita lucu, untuk 
memberikan selingan-selingan 
yang menyegarkan pikiran di 
sela-sela pekerjaan. Terima 
kasih

     
  Riana, Bandung

Kegiatan tahunan

Saya pembaca setia majalah 
Barracuda mengusulkan 
supaya kegiatan tahunan di 
Kementerian Kelautan dan 
Perikanan seperti kegiatan 
hari Nusantara, Adibakti 
Mina Bahari, dll  supaya 
disebarluaskan, agar tidak 
hanya lingkup KKP sendiri 
yang mengetahui, tapi seluruh 
pembaca dapat  mengikuti 
perkembangannya. 

     
 Maskar, Pontianak

Feature BarraCuda

Indonesia terdiri dari 
bermacam-macam pulau,akan 
tetapi masyarakat indonesia 
sendiri masih banyak yang 
belum tahu tempat-tempat 
yang ada dipelosok negeri ini. 
Untuk itu diharapkan majalah 
barracuda menampilkan 
feature tentang tempat-
tempat yang masih awam dan 
belum dikenal oleh masyarakat 
khususnya  untuk pembaca 
barracuda, agar mereka tahu 
begitu banyak tempat yang 
indah di indonesia untuk 
dikunjungi. 

Siti, KPP dan PA
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Menjadi Kelinci 
Cerdas Nan Cepat  

Editorial

Pergantian tahun merupakan masa 
pergantian yang bagi sebagian 
orang menjadi masa perenungan. 

Dalam kalender umum internasional 
buatan Yulius Caesar tahun 46 SM ini ada 
semacam syukur  atas segala keselamatan 
dan berkah yang melimpah selama 
setahun.

Ada koreksi atau evaluasi saat satu 
tahun bergulir penuh. Merefleksi diri, 
bagaimana orang-orang berganti, ada 
yang datang ada pula yang menghilang?  
Bisa jadi ada tantangan yang datang 
bergelombang sudah mulai surut 
atau malah menggunung. Begitu pula 
dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) 
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 
Perikanan (PSDKP). Di samping berbagai 
keberhasilan, tak dapat dipungkiri masih 
ada kekurangan di sana-sini. Situasi kerja 
pun sudah penuh inovasi.

Tahun 2011 pun hadir dengan segala 
pencerahan. Dalam fengshui, berawal 
dari Februari tahun 2011 merupakan 
pengandaian dengan shio kelinci. 
Sebagian orang mengartikannya, sebagai 
masa kesuburan. Kelinci juga identik 
dengan kecerdasan, lincah, bergerak 
dengan cepat, rapi sekaligus sopan. Tak 
ayal, ranah pengawasan sumber daya 
kelautan dan perikanan pun dituntut 

harus melakukan inovasi dengan perilaku 
sopan yang penuh kreatifitas. Kapal biru 
harus menjadi garda terdepan dalam 
meminimalisir tindak pencurian atau 
perusakan sumber daya kelautan dan 
perikanan. 

Setumpuk beban kerja sudah 
menanti. Masalah krusial datang di akhir 
tahun. Harga komoditas pangan dunia 
tiba-tiba melonjak sehingga membuat 
krisis pangan. Sumber daya kelautan 
seperti ikan pun menjadi pilihan utama 
dalam memasok ketersediaan pangan 
dengan mempercepat gerak Minapolitan 
sebagai pilot project periode ini. 

Sayangnya, masalah lain tiba. Iklim 
buruk sepanjang 2010 juga diprediksi 
akan bertambah buruk pada 2011. Para 
nelayan pun mengurungkan niat melaut. 
Ada yang nekat bisa-bisa tak selamat. Tapi 
kalau diam saja mau makan apa? Inilah 
biang keladi Indonesia makin krisis akan 
ketersediaan makanan.

Bagaimana melindungi nelayan kecil 
yang terhalang cuaca sehingga tak bias 
melaut dengan tetap intensif melakukan 
pengawasan merupakan pola pikir inovasi 
yang dinanti dari punggawa PSDKP. Tentu 
harus ada jalan keluar. Ditjen PSDKP 
pun harus bertindak cerdas dan cepat 
layaknya kelinci dalam mencari solusi. l 
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Refleksi 
Setahun 

Kinerja PSDKP
Di tahun 2010, Direktorat Jenderal (Ditjen) 

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 
(PSDKP) kian mampu melakukan berbagai gebrakan. 

Berbagai hasil sudah tercapai meski kendala 
dan hambatan tetap menghadang.

Dengan adanya amandemen 
Undang-Undang No 31 tahun 
2004 tentang Perikanan menjadi 

Undang-Undang No.45 tahun 2009 maka 
kelembagaan Direktorat Jenderal (Ditjen) 
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 
Perikanan (PSDKP) menjadi kuat. Sarana 
dan prasarana, peningkatan koordinasi 
dan kerjasama antar instansi terkait serta 
penguatan Integrated Criminal Justice 
System mulai dari penyidikan, penuntutan 
dan pemeriksaan di pengadilan terhadap 
pelaku tindak pidana perikanan. 

Dalam hal sarana dan prasarana, Ditjen 
PSDKP telah memiliki 24 Kapal Pengawas 
Perikanan dan 54 speedboat pengawasan, 
60 alat komunikasi yang tersebar di 5 
Stasiun, 9 Satker dan 30 Pos Pengawasan 
SDKP serta 250 pucuk senjata sebagai alat 
pengamanan diri.

Untuk meningkatkan koordinasi 
antar aparat penegak hukum tindak 
pidana perikanan, Ditjen PSDKP secara 
rutin menggelar Forum Koordinasi 
Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang 
anggotanya terdiri dari berbagai instansi 
yakni Kejaksaan, Mahkamah Agung, 
Kepolisian, TNI-AL, Kemlu, Ditjen Imigrasi 
Kemenkumham, Ditjen Hubla Kemenhub, 
dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Selain 
itu juga dilaksanakan kerjasama operasi 
pengawasan antara Ditjen PSDKP, TNI-
AL, Polri dan Bakorkamla serta dengan 
negara-negara tetangga seperti Malaysia 
dan Australia. Dan dalam periode tahun 
2010, sudah dilaksanakan sebanyak lima 
kali pelaksanaan operasi dengan instansi 
terkait dan negara tetangga, dengan 
durasi selama kurang lebih 20 hari dalam 
satu kali operasi gabungan.

Hasilnya, selama periode tahun 
2010 Direktorat Jenderal Pengawasan 
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 
(Ditjen PSDKP) mencatat sebanyak 2.255 
kapal diperiksa dan 183 diantaranya 
ditangkap karena melakukan illegal 
fishing. Dan dari pelaku illegal fishing 
yang tertangkap tersebut, dapat 
diungkap potensi kerugian negara yang 
berhasil diselamatkan yakni sebesar Rp. 
912 milyar serta potensi penerimaan 
negara bukan pajak (PNBP) yang bisa 
diperoleh dari kapal-kapal tangkapan 
tersebut adalah sebesar Rp. 1,3 milyar. 
Sedangkan dari perkara tindak pidana 
perikanan, tercatat 65 kasus sudah 

Daftar Nama Hakim aD Hoc PeNgaDilaN PerikaNaN

No Nama No Nama

1 Sdr. Donny Harso, S.IP. 25 Ir. H. M. Idris Yassien

2 Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H. 26 Sdr. Meison Aziz, S.E., S.H.

3 Dr. Ir. Moh. Indah Ginting, M.M. 27 Drs. Sesarius Ginting

4 Ir. Achmad Syirfani, M.M. 28 Ir. Ruslan

5 Sdr. Hj, Sumihati, SH. 29 Ir. Widimarianto

6 Ir. Mahyul Asri, M.Si. 30 Drs. Marudut Hutajulu, S.H.,M.H.

7 Ir. S.M. Parlindungan Hutabarat, M.H. 31 Ir. Joko Tribowo

8 Sdr. Armyn Rustam Effendy, S.H. 32 Ir. Hamzah, S.H., M.Si., C.D.

9 Drs. R. Asmara Jaya, M.M. 33 Drs. Imam Bustan Pramudya Edi, M.Si

10 Ir. H. Pathul Arifin, M.P. 34 Suharman, S.H., M.M.

11 Ir. Joko Martoyo, S.M.,M.M. 35 H. Agus Susanto DPN, S.H., M.H.

12 Ir. Imam Subechi, M.B.A. 36 Ir. Wisaksono

13 Sdr. Darjono Abadi, S.H. 37 M. Joni Kemri

14 Ir. Anton Kersah Karsin 38 Lukman Amin, S.Pi.

15 Ir. Drs. Soehartono, M.M. 39 Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.H.

16 Sdr. Kusumo Wibowo, S.H., M.S. 40 Drs. Habson Batubara, M.P.

17 Ir. H. Zakaria 41 Ir. Syafriyulis, M.M.

18 Ir. M. Agus Sutriyo 42 Junun, S.H., M.Si.

19 Ir. Yeflin Luandri 43 Sugeng Sulistiawan, S.H.

20 Sdr. Zulkifli Ishak, A.Pi. 44 Mursito, S.Pi.

21 Ir. Takhwin Oesman 45 Ir. Tatang Setiawan

22 Ir. Thomas Watson Keliat, M.Ed. 46 Ir. Tedjo Sukmono, A.Pi., M.Si.

23 Dra. Niniek Suwarni 47 Erry Theresia, S.H.

24 Ir. Irzal Bachtiar
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dijatuhkan putusan oleh Pengadilan 
Perikanan / Pengadilan Negeri dan 57 
diantaranya telah memiliki kekuatan 
hukum tetap.

Selain upaya repressive (penegakan 
hukum), kegiatan pengawasan juga lebih 
difokuskan pada upaya-upaya preventive 
(pencegahan) dan pre-emtive  (penangkalan 
dini). Dalam artian, kegiatan pengawasan 
tidak hanya semerta-merta berakhir 
pada pengadilan, melainkan dengan 
mengedepankan upaya-upaya pembinaan 

kepada masyarakat nelayan dan stake 
holder lain melalui kegiatan sosialisasi, 
melakukan pemeriksaan terhadap kapal-
kapal sebelum melaksanakan kegiatan 
penangkapan di laut, pemeriksaan 
terhadap unit-unit pengolahan ikan, 
usaha budidaya ikan dan lain sebagainya. 
Kegiatan tersebut, menunjukan hasil yang 
menggembirakan, hal ini terlihat dari 
tingkat ketaatan kapal-kapal perikanan 
yang mengalami peningkatan sebanyak 8 
– 12 % dibandingkan tahun 2009. 

Liputan utama Liputan utama
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Sumber Daya kelautaN

Kegiatan Ditjen PSDKP tidak hanya 
terkait pengawasan sumberdaya kelautan 
dan perikanan. Ada pula pagelaran 
internasional bernama Sail Banda yang 
diadakan Juli hingga Agustus 2010. Dengan 
mengusung tema Small Islands For Our 
Future, kegiatan wisata bahari bertaraf 
internasional Sail Banda 2010 yang 
diadakan di Maluku berhasil merangsang 
Wisata Bahari yang  memfokuskan 
pada kelangsungan laut bagi masa 
depan. Acara yang belangsung 12 Juli 
hingga 17 Agustus 2010 ini juga diikuti 
peserta perwakilan negara lain seperti 
Australia, Swiss, Amerika Serikat, dan 
negara penikmat wisata bahari lainnya. 
Beberapa agenda kegiatan dengan sukses. 
Misalnya saja Yacht Rally, Kegiatan Lintas 
Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari 
yang berangkat dari Surabaya, kegiatan 
Bersih Pantai dan Tanam Mangrove di 
Lantamal. Selain itu berlangsung juga 
Simposium Kerjasama Internasional untuk 
Pembangunan Kelautan dan Perikanan 
di Indonesia  dengan menghasikan 
penandatanganan Standart Oprasional 
Prosedur (SOP) Koordinasi Pengawasan 
antara Direktorat Jenderal Pengawasan 
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 
dengan The Border Protection Command 
Ministry of Home Affairs Pemerintah 
Federal Australia.

Kedatangan Presiden SBY  juga 
memeriahkan Sail Banda 2010. Dalam 
sambutannya Presiden mencanangkan 

kepada Kementerian Lingkungan Hidup 
karena secara nyata menemukan bukti 
bahwa kegiatan industri disana telah 
menimbulkan pencemaran terhadap laut. 
Masih dalam kaitan dengan pencemaran 
laut, Ditjen PSDKP juga turut berperan 
aktif dalam mengumpulkan bukti-bukti 
terkait dampak yang ditimbulkan oleh 
tumpahan minyak bumi dari The Montara 
Well Head PTTEP Australia di Laut Timor 
beberapa waktu lalu. 

Hal lainnya, pengawasan terhadap 
lingkungan sumberdaya Kelautan dan 
perikanan juga tidak kalah pentingnya, 
mengingat kelestarian sumberdaya 
kelautan dan perikanan tidak dapat 

terlepas dari kondisi lingkungan 
sumberdaya tersebut. Oleh sebab itu 
Ditjen PSDKP juga melakukan pengawasan 
terhadap kegiatan pengangkatan Barang 
Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) atau 
kerap disebut dengan pengangkatan harta 
karun di bawah laut. Hal tersebut dilakukan 
untuk memastikan kegiatan tersebut tidak 
membahayakan kelestarian sumberdaya 
kelautan dan perikanan. 

Pemberdayaan masyarakat dalam 
melaksanakan kegiatan pengawasan 
juga terus ditingkatkan, karena dengan 
melibatkan peran serta masyarakat 
sangat efektif dalam memberantas illegal 
dan destructive fishing. Karena dengan 
menimbulkan rasa “memiliki” pada 
masyarakat, dengan sendirnya masyarakat 
nelayan tersebut berupaya menjaga 
kelestarian sumberdaya kelautan dan 
perikanan. Baracuda mencatat pada tahun 
2010 sebanyak 1.419 (seribu empat ratus 
sembilan belas) kelompok masyarakat 
nelayan dengan penuh kesadaran akan 
pentingnya kelestarian sumberdaya 
kelautan dan perikanan telah secara 
sukarela bergabung menjadi Kelompok 
Masyarakat Pengawas Perikanan. 

Selanjutnya, Pada tahun 2011 Ditjen 
PSDKP akan meningkatkan peran serta 
masyarakat menjadi pengawasan berbasis 
desa dengan target membina 27 (dua 
puluh tujuh) desa untuk menjadi desa 
percontohan dalam menjaga kelestarian 
sumberdaya kelautan dan perikanan, juga 
memberikan kegiatan advokasi hukum 
kepada nelayan-nelayan yang berbuat 
melanggar ketentuan di perairan negara 
asing.

Wujudnya, Ditjen PSDKP telah 
melakukan upaya perlindungan terhadap 
nelayan. Pada tahun 2010 melalui 
kegiatan advokasi nelayan, Ditjen PSDKP 
bekerjasama dengan Kemenlu telah 
berhasil membebaskan dan memulangkan 
24 (dua puluh empat) orang nelayan yang 
ditangkap/ditahan di luar negeri yang 
terdiri dari 16 (enam belas) orang nelayan 
Indonesia yang ditangkap oleh Polisi 
Malaysia dan 8 (delapan) orang nelayan 
Indonesia yang ditangkap oleh polisi 
laut Timor Leste. Selain itu, kebijakan 
perlindungan terhadap nelayan kecil juga 
kerap dilakukan oleh awak Kapal Pengawas 
Perikanan, sehingga dalam melaksanakan 
tugas di lapangan para awak Kapal 
Pengawas Perikanan akan melindungi para 
nelayan kecil dari gangguan yang mungkin 
akan diterima dari pelaku illegal fishing 
maupun tindakan pemerasan.

Hal lainnya dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat nelayan, Ditjen 
PSDKP juga mendorong agar kapal-
kapal pelaku illegal fishing yang berhasil 
ditangkap dapat dihibahkan kepada 
kelompok nelayan / koperasi nelayan. 
Pada tahun 2010 pemanfaatan kapal 
barang rampasan telah dilaksanakan 
terhadap 5 (lima) kapal ukuran 300 GT 
yang telah memiliki putusan pengadilan 
berkekuatan hukum tetap, dan diserahkan 
pada Pemerintah Daerah Prov. Maluku, 
Prov. Kepulauan Riau, Prov. Gorontalo, 
Prov. Kalimantan Barat dan Ditjen PSDKP.  

Adapun gencarnya kegiatan 
pengawasan yang dilaksanakan semata-
mata bertujuan untuk tercapainya 
kesejahteraan bangsa Indonesia. 
Mengingat kekayaan sumberdaya 
kelautan dan perikanan yang kita miliki 
sangat potensial untuk mensejahterakan 

Ditpolair, yacht, dan kapal lainnya 
mengitari pinggir laut di pelabuhan sambil 
menyapa orang yang hadir.  

Pesertanya mencapai 107 kapal dari 
19 negara dengan total peserta yang ikut 
di dalam kapal 319 orang. Sedangkan 
negara yang turut serta adalah Australia, 
Argentina, Austria, Kanada, Cayman 
Island, Cook Island, Perancis, Jerman, Itali, 
Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, 
Swedia, Swiss, Inggris, Amerika Serikat 
(AS), Vanuatu. 

Kegiatan pun dilanjutkan dengan acara 
bakti sosial yakni, pelayanan kesehatan. 
Tercatat, 25.500 orang dilayani kapal KRI 
Suharso, 720 dengan KM Tunas Wisesa 
Artha Graha Peduli, 24.500 dengan kapal 

USNS Mercy dan 1.300 pasien dilayani 
RSN Endeavour Singapura. Kegiatan bakti 
lainnya adalah, merenovasi rumah ibadah, 
penyediaan balai warga, tempat sanitasi 
serta pembangunan jalan, pelabuhan 
dan fasilitas penunjang lainnya. Di saat 
akhir, penutupan acara ditandai dengan 
peringatan kemerdekaan ke 65 RI di Pulau 
Kisar sebagai pulau terluar. 

Selain itu, Ditjen PSDKP juga berperan 
aktif melaksanakan pengawasan 
terhadap kegiatan yang dapat mencemari 
lingkungan perairan/laut, misal saja Ditjen 
PSDKP telah secara aktif melakukan 
pemeriksaan terhadap kondisi laut 
di kawasan Muncar Kab. Banyuwangi 
dan menyampaikan hasil temuannya 

bahwa Maluku sebagai lumbung ikan 
Indonesia. Sejurus dengan itu Menteri 
Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad 
mengungkapkan bahwa Maluku memiliki 
potensi ikan yang sangat besar yakni 
1.640.160 ton per tahun. Potensi ikan 
tersebut antara lain, ikan pelagis 261.490 
ton, pelagis kecil 980.100 ton, demersal 
295.500 ton, ikan karang 47.700 ton, 
udang 44.000 ton, lobster 800 ton, dan 
cumi-cumi 10.570 ton.

Selanjutnya, acara pun dilanjutkan 
dengan parede kapal. Puluhan kapal yang 
turut dalam Sail Banda pun melakukan 
kontes secara beriringan. Kapal Pengawas 
Ditjen PSDKP, Kapal TNI-AL, Kapal Patroli 

Parade kapal laut memeriahkan acara Sail Banda 2010
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bangsa. Seiring dengan visi KKP untuk 
mewujudkan Indonesia sebagai penghasil 
produk perikanan terbesar, tentu peran 
pengawasan menjadi sangat dibutuhkan. 

Apa jadinya, bila pelaku illegal fishing 
dana destructive fishing (menggunakan 
bom dan racun) terus di biarkan, selain 
menyengsarakan masyarakat nelayan 
akibat terkurasnya ikan di laut, kerugian 
lainnya adalah dengan rusaknya terumbu 
karang yang berakibat hancurnya 
ekosistem biota laut.

Nama PSDKP juga mencuat dalam 
2010 akibat aksi penangkapan tiga 
pengawas oleh polisi Malaysia pada medio 
Agustus lalu. Bermula Jumat 13 Agustus, 
enam orang pengawas dari Ditjen PSDKP 
menindaklanjuti laporan dari masyarakat 
yang melihat kapal perikanan Malaysia 

Nah dalam perjalanan menuju 
Sekupang Batam, kapal Police Malaysia 
(MPM) menghadang dan melepaskan 
2 (dua) kali tembakan peringatan serta 
meminta kapal-kapal dan ABK Malaysia 
dilepaskan. Guna menghindari insiden, 
speedboat yang membawa ketujuh 
ABK Malaysia tersebut segera dibawa 
ke Direktorat Polair Polda Kepri untuk 
meminta bantuan. Pada saat yang 
bersamaan kapal MPM menggiring kelima 
kapal perikanan Malaysia dan menahan 3 
(tiga) Pengawas Perikanan KKP menuju 
Johor Baru, Malaysia.

Inilah peristiwa yang sempat 
menggemparkan. Masyarakat Indonesia 
dan Malaysia sempat adu argumen saling 
mempertahankan kecintaan kepada 
tanah air masing-masing. Teriakan perang 
sempat terdengar dari beberapa kalangan 
karena waktu itu menjelang peringatan 
Hari Kemerdekaan. Presiden bahkan 
turun langsung dalam menanggapi 
penangkapan ini. Pada Selasa, 17 
Agustus, 3 karyawan PSDKP yang ditahan 
akhirnya dibebaskan. Begitu pula dengan 
tujuh nelayan Malaysia dipulangkan ke 
negaranya.

Menjelang akhir tahun, tepatnya pada 
Jumat, 1 November terjadi pergantian 
nakhoda di tubuh Ditjen PSDKP. Di 
mana, Menteri Kelautan dan Perikanan, 
Fadel Muhammad menunjuk Syahrin 
Abdurrahman untuk menggantikan Aji 
Sularso sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) 
PSDKP.  

Meski terbilang baru Syahrin 
Abdurrahman menggebrak dengan 
berbagai program yang salah satunya 
berupa inovasi dari penggunaan 
infrastruktur kerja yang sudah dibangun 
sebelumnya. Peningkatan pembangunan 
integrated surveillance system (ISS), 
pola intercept, perlindungan sekaligus 
advokasi kepada nelayan, pengembangan 
pengawasan berbasis masyarakat, dan 
pembentukan crisis centre di lokasi 
Minapolitan.

Nah memasuki tahun 2011, Ditjen 
PSDKP akan terus meningkatkan 
kinerjanya untuk mencapai sasaran 
tercapainya kegiatan penangkapan ikan, 
pembudidayaan ikan, pengolahan dan 
pemasaran hasil perikanan yang sesuai 
dengan peraturan. Menjaga kelestarian 
sumberdaya kelautan dan perikanan 
serta berperan dalam mewujudkan 
kesejahteraan nelayan. Untuk semakin 
mewujudkan efektifitas dan efisiensi 
kegiatan patroli pengawasan maka sejak 
2010 telah dirintis integrated surveillance 
system (ISS) yang mensinergikan sarana 
dan prasarana yang dimiliki oleh instansi-
instansi yang bertugas melakukan 

pengawasan di laut seperti Bakorkamla, 
TNI-AL, Polri, LIPI, Bakosurtanal, TNI-AU 
dll. Untuk dimanfaatkan secara bersama, 
paling tidak dalam menyediakan informasi. 
Sehingga kedepan pelaku illegal fishing 
akan diketahui keberadaannya dengan ISS 
dan segera akan dilaksanakan mekanisme 
penyergapan dengan pola intercept 
(pencegatan). Selain itu akan dibangun 
crisis center sebagai wadah untuk 
melaksanakan tanggap darurat setiap 
permasalahan yang dialami di kawasan 
Minapolitan. 

Peran serta masyarakat dalam 
melaksanakan kegiatan pengawasan 
akan terus ditingkatkan, karena sudah 
terbukti bahwa peran serta masyarakat 
sangat efektif dalam memberantas illegal 
dan destructive fishing. Selain itu upaya 
menjaga kelestarian sumberdaya kelautan 
dan perikanan sangat tergantung pada 
kesadaran dan peran serta aktif masyarakat 
nelayan. Pembinaan kesadaran masyarakat 
nelayan dalam menjaga kelestarian 
sumberdaya kelautan dan perikanan terus 
menunjukan hasil yang menggembirakan, 
tercatat pada tahun 2010 sebanyak 1.419 
(seribu empat ratus sembilan belas) 

melakukan penangkapan ikan secara ilegal 
di dekat Tanjung Berakit, Pulau Bintan, 
Kepulauan Riau.

Menggunakan kapal speedboat 
Dolphin 015 mereka menemukan sepuluh 
kapal ikan berbendera Malaysia yang yang 
terbuat dari kayu  dengan ukuran panjang 
12 (dua belas) meter dan berbobot 
10 (sepuluh) GT sedang melakukan 
penangkapan ikan dengan menggunakan 
jaring gillnet dan tidak memiliki dokumen 
izin penangkapan.  

Singkat kata, petugas Pengawas KKP 
melakukan pemeriksaan dan penahanan 
terhadap 5 kapal sesuai dengan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan 
Perikanan. Tiga  3 orang Pengawas Perikanan 
KKP menaiki 3 kapal di antara 5 kapal 
tersebut dan 7 ABK kapal perikanan Malaysia 
dinaikkan ke speedboat Dolphin 015. 

kelompok masyarakat nelayan dengan 
penuh kesadaran akan pentingnya 
kelestarian sumberdaya kelautan dan 
perikanan telah secara sukarela bergabung 
menjadi Kelompok Masyarakat Pengawas 
Perikanan. Pada tahun 2011 Ditjen 
PSDKP akan meningkatkan peran serta 
masyarakat menjadi pengawasan berbasis 
desa dengan target membina 27 (dua 
puluh tujuh) desa untuk menjadi desa 
percontohan dalam menjaga kelestarian 
sumberdaya kelautan dan perikanan. 
Kegiatan perlindungan nelayan seperti 
kegiatan advokasi nelayan-pun akan terus 
ditingkatkan di tahun 2011. l  

Nelayan Malaysia ditangkap karena 
memasuki wilayah Indonesia tanpa izin

Pelantikan Syahrin Abdurrahman sebagai Direktur 
Jenderal (Dirjen) PSDKP menggantikan Aji Sularso

Kelompok Masyarakat 
Pengawas Asmat

Penangkapam nelayan yang melakukan 
illegal dan destructive fishing

Speedboat Dolphin 015
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Perhelatan akbar Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (KKP)  

yang akan digelar dalam tahun 
2011 ini adalah menyukseskan 

Sail 2011 yang akan berlangsung 
di dua tempat Wakatobi dan 

Belitong. Sebelumnnya, KKP juga 
dengan apik mengemas Sail 

Bunaken pada tahun 2009 dan 
Sail Banda di Maluku. Bagaimana 

persiapan Wakatobi sebagai 
tujuan destinasi Sail tahun ini?

MENELISIK 
KESIAPAN WAKATOBI 

SEBAGAI TUAN RUMAH 
SAIL 2011

Pada awalnya, Gubernur Sulawesi 
Tenggara, Nur Alam mengusulkan 
kepada Kementrian Kelautan dan 

Perikanan agar menetapkan Kabupaten 
Wakatobi sebagai tuan rumah Sail 
Indonesia 2011. Gayung pun bersambut, 
Bupati Wakatobi Hugua, mengemukakan 
bahwa pemerintah dan masyarakat 
Wakatobi siap menjadi tuan rumah acara 
tersebut.  

Sejatinya acara ini bukan hanya 
kegiatan yang dikerjakan oleh KKP, 
melainkan kegiatan berskala internasional 
yang melibatkan berbagai kalangan. Di 
mana hampir seluruh instansi terkait 
memberikan perhatian khusus, agar 
kegiatan tersebut dapat berlangsung 
baik di daerah tempat penyelenggaraan. 
Kegiatan Sail terbukti ampuh menjadi 
ajang promosi secara efektif dan efesien, 
baik domestik maupun internasional, 
karena akan dikunjungi oleh negara-
negara yang memiliki ketertarikan dalam 
kegiatan bahari. 

Dengan adanya kegiatan ini juga dapat 
memberikan implementasi yang besar 
terhadap meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat,  seiring dengan perbaikan 
infrastruktur, dan ekonomi. Juga secara 
langsung dapat dirasakan masyarakat 

dengan tingginya kunjungan, baik dalam 
masa persiapan, pelaksanaan dan pasca 
pelaksanaan acara Sail Indonesia 2011 
tersebut.

Direktur Jenderal Pengawasan 
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 
(PSDKP), Syahirin Abdulrrahman 
berpendapat bahwa, “Sail Wakatobi-
Belitong 2011 merupakan panggung 
semua instansi, tidak mengedepankan 
kepentingan, tidak mengedepankan 
kewenangan karena masing-masing 
punya peranan, saling mendukung serta 
melengkapi. Berbuat untuk kepentingan 
bersama,” tandasnya. 

Liputan Khusus

Ocean for Future Live” guna meningkatnya 
wawasan bahari, memelihara 
dan melindungi kesehatan laut, 
mengoptimalkan pemanfaatan potensi 
laut sebagai sumber ekonomi dan sumber 
kehidupan masyarakat. Tema Clean Our 
Ocean for Live juga bisa memberikan 
gerakan besar bersama menuju bersih 
laut kita, minimal di mulai dari tingkat 
masyarakat pesisir, selanjutnya didorong 
kesadarannya untuk tidak memperlakukan 
laut sebagai tempat pembuangan. 
Tentunya dengan pengetahuan tersebut, 
memacu masyarakat untuk menjaga serta 
melestarikan lautnya dari pihak-pihak 
yang berprilaku buruk di wilayah laut 
Wakatobi. 

Sama hal dengan 
kegiatan bahari lainnya, 
Syahirin yang baru saja 
di lantik PSDKP beberapa 
waktu lalu menggantikan 
pendahulunya Aji Sularso 
mengungkapkan, dalam 
kegiatan Sail Wakatobi-
Belitong Tahun 2011 
diharapkan dapat 
dilakukan deklarasi 
pengembangan potensi 
sumberdaya kelautan 
untuk kegiatan wisata 
bahari nasional..

Adapun hajatan yang 
bertajuk “Clean The 
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Acara yang dalam perencanaannya 
akan dilangsungkan minggu ke dua di 
bulan Agustus itu akan mengusung  
wisata bahari dengan wisata budaya khas 
Wakatobi, juga akan selingi pengedukasian 
serta kegiatan bakti sosial dan pameran. 
Adapun ragam yang akan di selenggarakan 
yakni  Rely Layar (Yacht Rally), kurang lebih 
180 kapal yang diperkirakan berlayar dari 
Darwin, akan dilaksanakan pada minggu ke 
3 bulan Juli dengan  akses untuk masuknya 
diperkirakan melalui Kupang dan Ambon. 

Kegiatan selanjutnya, melakukan 
pelayanan kesehatan dengan mengerah-
kan kapal Yos Sudarso (TNI-AL) dan 
mengundang kapal-kapal negara sahabat 
untuk berpartisipasi melaksanakan 
pelayanan kesehatan antara lain katarak, 
bibir sumbing, dan sebagainya.

Ragam kegiatan lainnya adalah seminar 
tentang kelautan, seperti  Konas Pulau 
Kecil dan Terumbu Karang, Ministerial 
Meeting CTI, Internasional Seminar On 
Coral Reef, Seminar On Marine Ecotourism 
and Superyacht. Ditambah berbagai 
perlombaan seperti Lomba Renang, Yacht 
Race, Lomba Layar, Lomba Foto Bawah Air. 

Untuk kegiatan sosial akan dilaksanakan 
Bakti Sosial melalui merenovasi bangunan 
rumah ibadah, sekolah dan fasilitas umum. 
Guna menumbuhkan kecintaan terhadap 
bahari, juga akan dilaksanakan Kirab Lintas 
Bahari Remaja. Peserta yang berjumlah 
seribu tersebut akan mengarungi perairan 
Wakatobi dan Belitong.

Tujuan lainnya adalah mengembangkan 
hasil laut. Sehingga  dalam Sail Wakatobi 
2011 juga akan di laksanakan pameran 
hasil laut. Dimana dalam acara pameran 
tersebut diharapkan akan ada perluasan 
perdagangan hasil laut antara produsen 
dan konsumen. 

Pertanyaannya, apa yang membuat 
Wakatobi, yang merupakan gabungan 
empat nama pulau Wangi-wangi, 
Kaledupa, Tomia, dan binongko begitu 
mempesona sehingga Sail Indonesia 2011 
dapat diselenggarakan di Kabupaten yang 
baru resmi pada tahun 1996 ini?

Secara adsminitratif, Wakatobi memiliki 
daratan seluas 820 kilometer persegi 
dengan jumlah penduduk 100.000 jiwa, 
dan memiliki kawasaan laut seluas 18.000 
kilometer persegi.  Dan dalam perjalanannya 
kemudian, daerah tersebut dimekarkan dan 
ditetapkan sebagai kabupaten sejak 2003. 
Dari luas keseluruhan, 3.070 kilometer 
persegi, sebagiannya di antaranya menjadi 
kawasan taman nasional. Disinilah 

dengan suhu mencapai 27 sampai 28 
derajat celcius dan tentu saja dengan 
kondisi tersebut dapat ditumbuhi ratusan 
lebih dari 13 famili karang, diantaranya 
Acropora Formosa, A. Hyacinthus, 
Psammocra profundasafla, Panova cactus, 
Leptoseris yabei, Fungia molucensis, 
Lobophyllia robusta, Merulina ampliata, 
Platygyra versifora, Euphillia glabrescens, 
Tubastraea frondes, Stylophora pistilata, 
Sarcophyton thorochelliopphorum, dan 
Sinularia spp.

Perairan Karibia, yang kondang dengan 
wisata lautnya, belum cukup menjadi 
tandingan Wakatobi. Di Karibia hanya ada 
50 jenis karang. Laut merah, yang dikenal 
sebagai gudang terumbu karang hanya 
mempunyai koleksi 300 jenis. Sedangkan 
Wakatobi menyimpan 750 spesies karang 
laut. Itulah karang terkaya di dunia di 
tambah lagi kekayaan aneka ragam ikannya 
yang tercatat ada sekitar 942 spesies.

Selain itu Taman Laut Nasional 
Wakatobi juga memiliki kekayaan 
setidaknya mencapai 900-an jenis ikan 
komsumsi perdagangan dan ikan hias. 
Bahkan ikan dengan spesies unik seperti 
Argus bintik (Cephalopholus argus), 
Takhtasang (Naso unicornis), Pogo-pogo 
(Balistoides viridescens), Napoleon 
(Cheilinus undulatus), Ikan mrah (Lutjanus 
biguttatus), hingga jenis ikan Chaetodon 
specullum terdapat di sini.

Didaratan, keanekaragaman satwa 
kerap ditemui, seperti beberapa jenis 
burung laut seperti Angsa-batu coklat 
(Sula leucogaster plotus), Cererk melayu 
(Charadrisius peronii), Raja udang erasia 
(Alcedo atthis); juga terdapat tiga jenis 
penyu yang sering mencari daratan di 
pulau-pulau terluar di Taman Laut Nasiona, 
yakni Penyu sisik (Eretmochels imbricata), 
Penyu tempayan (Caretta caretta), juga 
Penyu lekang (Lepidochelys Olivacea). 
Dan menurut pendataan Wold Wildlife 
Fund WWF setidaknya dalam kurun 
waktu satu tahun populasi penyu yang 
bertelur bertambah hingga 400 persen, 
hal tersebut dikarenakan pantai-pantai 
Wakatobi sekarang dalam kondisi menarik 
bagi penyu untuk datang bertelur.

PoteNSi buDaya
Masyarakat asli yang tinggal di Wakatobi 

adalah suku pelaut atau kerap di sebut 
suku Bajo. Menurut catatan Cina kuno dan 
penjelajah Eropa, manusia berperahu ini 
adalah manusia yang mampu menjelajahi 
Kepulauan Merqui, Johor, Singapura, 
Sulawesi, dan Kepulauan Sulu.

Dari keseluruhan manusia berperahu 
di Asia Tenggara yang masih mempunyai 
kebudayaan berperahu tradisional adalah 
suku Bajo. Inilah sisi lain dari pesona 
keindahan Wakatobi, selain taman bawah 
lautnya yang sungguh memukau.

perkembangan Wakatobi sebagai sebuah 
kabupaten terus berlanjut.

Sumber Daya kelautaN 
Potensi kelautan yang akan 

dipromosikan di Wakatobi tentu saja 
tentang wisata bahari. Wakatobi memiliki 
modal besar untuk mengembangkan 
pariwisata bahari. Letaknya yang berada 
di segitiga terumbu karang dunia telah 
menjadikan Wakatobi sebagai tujuan 
wisata berkelas dunia. Secara umum 
perairan laut Wakatobi mempunyai 
konfigurasi yang sangat unik, ada daratan 
yang melandai ke laut, ada pula beberapa 
perairan yang menjulur bertubir curam. 
Kedalaman airnya pun berfariasi, ada yang 
jernih dan dangkal, ada pula yang sangat 
dalam. Bahkan bagian laut terdalam 
mencapai 1.044 meter dengan dasar 
perairan sebagian besar berpasir serta 
berkarang.

Selain itu keputusan Pemerintah 
Pusat yang menjadikan Wakatobi sebagai 
kawasan Taman Laut Nasional,  tentunya 
menjadikan nilai lebih bagi para penikmat 
keindahan bawah laut. Taman Nasional 
Wakatobi sendiri mempunyai 25 gugusan 
terumbu karang dengan keliling pantai 
terbentang sepanjang 600 km dengan 
kondisi karang yang baik dapat dijumpai 
pada kedalaman 6 hingga 30 meter 

Gebyar budaya juga menjadi salah satu 
hal terpenting dalam mempromosikan 
pariwisata dalam kegiatan Sail Wakatobi-
Belitong ini, setidaknya dengan adanya 
parade budaya ini dapat memberikan 
pengetahuan budaya asli bangsa Indonesia 
kepada negara lain. Pada sektor ini, 
Kabupaten Wakatobi yang dikepalai bupati 
Hugua berhasil melampaui beberapa 
kabupaten yang telah lama berdiri. Yang 
paling mencolok  aktrasi budaya tradisional 
masyarakat Suku Bajo Bangka Mbungka-
mbunga. Dimana ribuan perahu nelayan 
masyarakat Suku Bajo melarung sesajen ke 
laut. Inti dari aktrasi ini adalah bagaimana 
masyarakat memohon kepada penguasa 
laut agar diberikemudahan dalam mencari 
nafkah dan menjauhkan dari bahaya badai 
gelombang saat melaut. 

Aktrasi lainnya adalah Kabuenga, 
acara favorit kaum muda-mudi Wakatobi. 
Kabuenga berarti ayunan untuk mencari 
pasangan hidup, dimana sepasang muda-
mudi tersebut diayunkan dalam satu 
ayunan.  Menurut kepercayaan di sana, 
setiap pasangan yang mengikuti Kabuenga 
akan mendapatkan jodoh dalam waktu 
dekat. Aktrasi budaya Wakatobi juga 
bukan hanya itu, budaya yang tak kalah 
menarik seperti atraksi Kansodaa, Mosega, 
tari Lariangi, Kaledupa, serta Sajomoane. 
Aktrasi Kansoda dilakukan para gadis 
mengenakan pakaian adat ciri khas 

Liputan Khusus
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(tari yang diadopsi dari gerakan burung 
layang-layang), tari tradisi karia, dan 
banyak lagi dapat dipastikan dapat 
mengundang decak kagum para pelancong 
kepusat segitiga karang dunia ini.

iNfraStruktur
Bagaimana pun keberadaaan 

infrastuktur menjadi bagian yang 
terpenting dalam kegiatan Sail Wakatobi-
Belitong 2011. Ketersediaannya 
akomodasi, fasilitas umum dan akses 
menuju lokasi-lokasi tempat digerlarnya 
kegiatan Sail tersebut.

Beruntunglah Wakatobi mempunyai 
pemimpin seperti Hugua, mantan aktivis 
lembaga swadaya masyarakat yang kini 
menjadi bupati Wakatobi, telah lama 
menyedari bahwa potensi terbesar wilayah 
yang ia pimpin adalah sumber laut. Karena 
itu, bersama sejumlah komponen dan 
pemangku kepentingan di wilayahnya, 
Hugua memfokuskan pengembangan 
Wakatobi pada bidang kelautan dan 
banyak hal yang telah ia lakukan, mulai 
dari penataan ruang, pengembangan 
kawasan wisata, hingga pemberdayaan 

Wakatobi, dengan macam hiasan bunga di 
kepala. Kemudian, aktrasi Mosega, yakni 
kehadiran tokoh adat setempat dengan 
mengenakan pakaian adat. Sedangkan 
atraksi Posepa Desa Lia, Kecamatan 
Wangiwangi yang dilakukan setiap tahun 
merupakan ungkapan rasa syukur setelah 
menjalankan ibadah Puasa pada bulan 
Ramadhan. Aktrasi Sajomoane yang 
berasal dari kecamatan Tomia merupakan 
adat perang saat melawan musuh, aktarasi 
ini juga beberapa kali ditampilakan di 
ajang interasional ini menampilakn para 
pemain yang mengenakan pakaian khas 
adat dilengkapi parang terhunus.  

 Selain itu Wakatobi juga menyimpan 
banyak tari-tarian sebagai daya dukung 
antara lain, adanya tari Kenya-kenya (tari 
yang menggambarkan ciri kemaritiman 
masyarakat Waktobi), tari Lariangi 
(merupakan tari Kraton/seni tari adi 
luhung), tari Balumpa (mirip tari Zapin 
dari Timur Tengah), tari Mangaru, tari 
perang Eja-eja (tari perang yang besyair 
menggunakan bahasa Makasar Kuno), 
Manari Banda, Kabanti, Cakalele (tari 
perang dan penghormatan), tari Mborira 

masyarakat. 
Dibawah kepemimpinannya 

pun Wakatobi kerap mendapatkan 
penghargaan. Misalnya, Indonesia 
Tourism Award di tahun 2009, untuk 
kategori kawasan pariwisata unik 
dan terpromosikan dari kementrian 
Kebudayaan dan Pariwisata, Miilenium 
Depvelopment Goals (MDGs Award 2009) 
dari Metro TV, dan juara Penilaian Kinerja 
Pemerintahan Daerah Pekerjaan Umum 
(PKPD-PU) Bidang Penataan Ruang yang 
Berkelanjutan dari Kementrian Pekerjaan 
Umum.

Untuk menjaga harmoni antara 
kepentingan ekowisata di satu sisi dan 
kepentingan para nelayan di sisi lain, 
Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah 
menggandeng Coremap (Coral Reef 
Rahabilitation and Management Prgoram),  
lembaga Internasional yang berkerjasama 
dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) guna berkerja untuk melestarikan 
terumbu karang di Wakatobi.

Program Coremap sendiri yakni lebih 
memberikan edukasi kepada masyarakat 
bagaiamana menjaga ekosistem laut, 
Coremmap tidak hanya melarang 
pemakaian bom dan sianida atau 
mengutuk pencurian ikan napoleon serta 
pengambilan karang laut. Coremap lebih 
memilih pendekatan dengan memberikan 
pelatihan cara menangkap ikan dengan 
lebih aman bagi okosistem laut, seraya 
merawat karang laut sebagai habitat ikan. 

Agar Wakaotobi dapat dinikmati 
semua orang upaya terus dilakukan untuk 
memoles Wakatobi sebagai kawasan 
Ekowisata. Termasuk mempermudah 
akses wisatawan untuk menjangkau 
kawasan tersebut. Hal ini menjadi penting 
karena untuk berlibur ke Wakatobi tidak 
semudah saat berlibur ke Bali dimana 

infrastuktur dan sarana tranportasinya 
sudah sangat memadai. 

Untuk saat berlibur ke Wakatobi, 
wisatawan dari berbagai kota dapat 
menempuh lewat Makasar-Kendari-
Bau-Bau-Wakatobi. Rute lainnya lewat 
Makasar-Kendari-Wakatobi. Maskapai 
penerbangan Express Air, salah satu 
maskapai yang membuka jalur langsung 
Jakarta-Wakatobi, bila didak ingin repot, 
bisa menyewa pesawat dari Kendari 
langsung ke pulau Tomia, atau dari 
Denpsar-Tomia. Di sana ada air-strip 
yang bisa didarati pesawat ringan. Jalur 
penerbangan tersebut, dimiliki Wakatobi 
Drve Resort yang mengoprasikan pondok 
wisata di Pulau Onemooba. Pulau mungil 
yang tau jauh dari air-strip Tomia ini telah 
10 tahun menjadi tujuan wisata penggemar 
selam. Di Wakatobi Dive Resort, dipasangi 
tarif US$ 1.940 untuk tamu yang menginap 
selama seminggu dan US$ 2.840 untuk 
tamu yang mengambil paket 11 hari. 

Resort serupa juga didirikan di pulau 
Hoga. Untuk membuka akses ke sana, 
saat ini sudah terbangun bandar udara 
dekat kota Wanci di pulau Wangiwangi. 
Sasarannya adalah penerbangan reguler 
dari Denpasar, Makasar, dan Menado ke 
Wakatobi.  Dan setelah Bandara Matohari 
beroperasi, diperkirakan ada 50.000 
turis asing yang akan mengunjungi Hoga. 
Keindahan Pulau Hoga di Kecamatan 
Keledupa memang sangat luar biasa. Dari 
jakar 500 meter, hamparan pasir putih 
laksana karpet putih yang kerap bercumbu 
dengan ombak.

SoSial 
Dalam program pembangunan 

dan pengembangan daerah kunjungan 
wisata,Wakatobi sudah mentargetkan 45 

resor. Sebelum ada bandara wisatawan 
yang datang tiga ribuan per tahun. 
Namun setelah ada bandara, dinilai akan 
meningkat pesat.

Dengan menguak pintu bagi wisatawan 
yang tentu saja mereka heterogen, mau 
tidak mau masyarakat Wakatobi akan 
berinteraksi dengan kultur dari luar. 
Perubahan pun akan terjadi, sebagai 
contoh kecil misalnya dalam pemeliharaan 
lingkungan dan menjaga ekosistem wisata 
laut yang selama ini menjadi andalan 
masyarakat Wakatobi.

Dengan masuknya ke dunia pariwisata, 
di Wakatobi sekarang sudah mulai banyal 
tranportasi mobil. Dan sepuluh tahun 
mendatang, mungkin jumlahnya menjadi 
tambah banyak dan tentunya hal tersebut 
dapat menciptakan permasalah tersendiri. 

Untuk mengatasi hal tersebut, maka 
ada kebijakan Pemerintah Kabupaten 
Wakatobi di pulau tertentu seperti Hoga 
tidak boleh ada kendaraan bermotor, 
sedangkan untuk Ibukota kabupaten dapat 
dilakukan pembatasan jumlah kendaraan 
bermotor dan pada saat ini kebijakan untuk 

bersepeda pun sudah mulai digalakan 
seperti pada setiap hari Sabtu.

Berbagai sektor, terutama periwisata 
dan pendukungnya terus digalakan. 
Hasilnya, tercatat angka kemiskinan di 
Kabupaten Wakatobi turun hingga 7 
persen, sukses dalam program wajib 
belajar 12 tahun dan masyarakat terjamin 
kesehatannya.  Hasilnya kini ibu-ibu 
hamil yang sebelumnya memeriksakan 
kesehatan secara tradisional, kini sudah 
banyak mendatangi puskesmas maupun 
posyandu. Bahkan, persalinan yang 
sebelumnya selalu dilakukan dukun 
beranak, sudah beralih menggunakan 
tenaga bidan yang siaga di Puskesmas.

Krisis air bersih yang kerap ada di 
daerah kini juga sudah dapat ditanggulangi. 
Proyek air bersih telah dapat dirasakan di 
wilayah Desa Liya Togo, Desa Liya Mawi 
serta desa lainnya dan hal ini juga dapat 
terlaksana atas dukungan sebuah LSM dan 
dibantu organisasi Luar Negri dan peran 
Pemerintah Kabupaten.  Kini pun telah 
banyak sarana air bersih pedesaan yang 
telah dibangun, baik oleh Pemerintah, 
swasta dan organisasi sosial, dengan 
atau tampa melibatkan parisipasi dari 
masyarakat.

Perhelatan akbar Sail Wakatobi-
Belitong sebetar lagi akan datang, setiap 
masyarakat di Wakatobi pun mulai berhias. 
Dan pada saatnya nanti Wakatobi siap 
mengawinkan Wisata lingkungan dengan 
wisata budaya serta bukan hanya akan 
memanjakan wisatawan akan tetapi juga 
akan mendekatkan masyarakat dengan 
pariwisata yang sejatinya kepulauan 
Wakatobi telah siap menjadi penyelenggara 
perlehatan bersekala Internasional seperti 
Indonesia sail Wakatobi-Belitong 2011. l

Liputan Khusus
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Seputar Kita

WAWASAN, KEMAMPUAN, DISIPLIN 
DAN TANGGUNG JAWAB 

MODAL UTAMA PENGAWASAN
Medan, Kamis (25/11), Direktorat  Jenderal Pengawasan 

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, baru-baru ini adakan pertemuan kegiatan “Pembekalan 

Pengawas Perikanan” di hotel Asean Internasional, Medan.

PertemuaN tersebut dibuka oleh 
Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya 
Kelautan dan Perikanan, Syahrin 
Abdurrahman, SE. didampingi Direktur 
Pengawasan Sumberdaya Perikanan, Happy 
Simanjuntak, SH., Direktur Pemantauan 
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 
dan PIP, Ir. Ida Kusuma Wardaningsih, 
serta dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Nias Selatan, Kepala 
Dinas Kelautan dan Perikanan Tapanuli 
Utara dan tujuh Satuan Kerja dari berbagai 
daerah di Indonesia. 

Pada pertemuan tersebut, Direktur 
Jenderal Pengawasan Sumberdaya 

mengetahui secara langsung para nelayan 
asing yang sering melakukan pencurian 
kekayaan laut Indonesia, terutama di 
perairan Sulut,” lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal 
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 
Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan 
dan Perikanan, Syahrin abdurrahman, 
menyambut baik adanya pembentukan 
Pokmaswas, sebab dengan begitu 
diharapkan dapat mengurangi pencurian 
ikan yang dilakukan nelayan asing. “Terus 
terang Sulut termasuk dalam salah satu 
daerah paling rawan karena berbatasan 
dengan Filipina dan terbuka dengan 
Samudra Pasifik,” katanya.

Beberapa pangkalan pengawasan 
yang dibentuk tak bisa menjamin illegal 
fishing dapat terhidar, karena armadanya 
masih sedikit. Lebih parahnya lagi, hingga 
tahun depan, pemerintah tak mampu 
menganggarkan penambahan kapal 
pengawas. Syahrin yang baru diangkat 
sebagai Dirjen PSDKP mengungkapkan, 

Sitompul, memakaikan Ulos kepada Direktur 
Wasdal SDP, Happy Simanjuntak dan Direktur 
Pemantauan SDKP dan PIP.  (HY) 

POKMASWAS TEKAN ILLEGAL FISHING
Dalam rangka menekan illegal fishing 

di perairan Sulawesi Utara, Dinas Kelautan 
dan Perikanan (DKP) Propinsi Sulawesi 
Utara (Sulut) bekerjasama dengan 
kelompok nelayan membentuk Kelompok 
Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang 
bertujuan agar setiap pencurian ikan di 
laut dapat ditekan.

“Saat ini memang kami bekerjasama 
dengan para nelayan yang ada di Sulut,”  
demikian ujar Kepala DKP Sulut, Happy tr 
korah pada acara Rapat Konsolidasi dan 
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009 tentang Perikanan.

Saat ini Pokmaswas yang telah dibentuk 
DKP Sulut berjumlah 50 kelompok yang 
tersebar di beberapa daerah seperti 
Bitung, Manado, dan Minahasa Selatan 
(Minsel). “Para nelayan itu dapat 

Kelautan dan Perikanan pada pembukaan 
pembekalan pengawas perikanan, 
mengatakan, “Tujuan dari pembekalan ini 
adalah Pertama, meningkatkan wawasan, 
Kedua, kemampuan teknis, Ketiga, 
meningkatkan disiplin dan tanggung jawab 
dalam melakukan pengawasan sumber 
daya perikanan,” .

Faktor peningkatan disiplin memang 
menjadi prioritas dalam peningkatan 
kualitas pelayanan KKP. 

Lebih lanjut Dirjen PSDKP, mengatakan, 
Dalam pembekalan ini dibahas  
perencanaan teknis, pengembangan 
Sumber Daya Manusia (SDM). serta 

“Dibahas pula peningkatan operasi dan 
pemeliharaan kapal pengawas,” . 

Hal lain yang juga menjadi sorotan 
utama adalah penegakan hukum dalam 
pemanfaatan sumberdaya serta sistem 
pengawasan berbasis masyarakat 
(Siswasmas).

Pada saat yang bersamaan seusai 
membuka acara tersebut, Kepala Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias 
Selatan, Samilase, memakaikan baju adat 
Nias kepada Direktur Jenderal PSDKP, 
Syahrin Abdurrahman. 

Sedangkan Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Tapanuli Utara, A. 

salah satu kunci sukses pencegahan illegal 
fishing adalah sinergitas. “Fungsi koordinasi 
instansi terkait sangat penting. Armada kita 
terbatas jadi wajib bersinergi,” ujarnya.

Kelompok Masyarakat Pengawas 
(Pokmaswas) ikut menjadi tulang 
punggung. Berada dekat area rawan illegal 
fishing lebih memudahkan pengawasan. 
“Kita akan membantu Pokmaswas dengan 
bantuan seperti speed boat,” ungkap Pak 
Syahrin didampingi Kepala DKP Sulut, 
Happy TR Korah

Lebih lanjut, Syahrin mencontohkan 
di beberapa daerah pemberdayaan 
kelompok nelayan dalam mengawasi 
kekayaan hayati cukup berhasil, terutama 
dalam mengawasi pencurian ikan yang 
seringkali terjadi.

“Berkat kerjasama dengan para 
nelayan kami pernah berhasil menangkap 
sekaligus 60 nelayan Thailand di perairan 
Sabang,” katanya.

Pencurian ikan sering terjadi di pulau-
pulau kecil yang letaknya di perbatasan, 
di tempat-tempat tersebut juga sering 
terjadi destructive fishing. Oleh karena 
itu selain dengan kelompok nelayan juga 
diperlukan sinergitas dengan instansi 
terkait. “Dengan demikian pencurian ikan 
dapat benar-benar ditekan,” ungkapnya.

Ada beberapa pengawasan 
yang dilakukan Ditjen PSDKP dalam 
melestarikan kekayaan laut meliputi, 
pertama. penangkapan ikan. Kedua, 
pembudidayaan dan pembenihan ikan. 
Ketiga, pengolahan ikan. Keempat, 
distribusi keluar masuk ikan. Kelima, 
mutu hasil ikan dan, Keenam, konservasi 
sumber daya laut serta pencemaran laut. 
(isk & Hy). l 

Direktur Jenderal PSDKP, Syahrin Abdurrahman, SE. di dampingi Direktur Wasdal 
SDP, Happy Simanjuntak dan Kadis Kelautan dan Perikanan, Happy TR Korah, 
menyalami Pokmaswas Sulut usai memakaikan rompi dan topi pokmaswas.
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Seputar Kita

M e n i n g k a t k a n  K i n e r j a , 
P S D K P 

B e n t u k  P e m b e k a l a n 

Maraknya tindak 
illegal fishing dengan 

berbagai cara 
memacu Ditjen PSDKP 

menambah kualitas 
para pengawas. 

Selain peningkatan 
kemampuan 

dan wawasan, 
pembekalan 

ini menunjang 
kedisiplinan.

Syahrin membahas pula perencanaan 
teknis pengembangan SumberDaya 
Manusia (SDM) peningkatan operasi dan 
pemeliharaan kapal pengawas.Hal lain 
yang juga menjadi sorotan utama adalah 
penegakan hokum dalam pemanfaatan 
sumberdaya serta system pengawasan 
berbasis masyarakat (Siswasmas).

Yang menarik lainnya dalam acara 
pembekalan pengawas perikanan tersebut, 
KepalaDinas Kelautan dan PerikananNias 
Selatan Bapak Sam Lase memberikan 
“ULOS” kepada pimpinan KKP yang hadir 
dalam acara tersebut sambil melantunkan 
pantun.

Untuk menjawab pantun yang 
didendangkan Sam lase, Dirjen PSDKP 
Syahrin Abdurahman sambil tertawa 
menjawab dengan menggunakan 
perumpamaan.” Dalam menyelesaikan 
suatu masalah yang ada didaerah, Saya 
lebih suka menggunakan cara ILA daripada 
ALI”  katanya. 

Jelas terlihatsemua peserta diam 
dan berfikir apa maksudnya. Syahrin pun 
melanjutkan maksudnya.:ILA itu adalah 
wanita dan menarik. Maksudnya, Dalam 
menyelesaikan masalah yang ada, kita 

harus mendapatkan informasi yang benar 
dan melakukan loby-loby yang baik dan 
benar. sehingga, kita dapat menyelesaikan 
masalah dengan baik dan benar. Inilah 
cara-cara menarik” demikian hal yang 
dimaksud Syahrin.

Sontak gemuruh tepuktangan serta 
tawa para peserta menyambut jawaban 
dari Dirjen PSDKP Syahrin Abdurahman 
dalama cara yang berlangsung dengan 
penuh kekeluargaan dan tertib. l

gemericik hujan di kota Medan 
sedikit menghambat rutinitas kerja 
sebagian orang pada 25 November lalu. 
Ojek yang biasa mangkal kemudian 
berteduh. Para penjual kaki lima 
merapikan barang dagangannya dan 
setengah menutup tempat dia berjualan. 
Beberapa orang terlihat berteduh di 
bangunan pinggir jalan.

Namun, di Hotel Asean International 
Medan suasana sedikit berbeda. Sejumlah 
orang berkumpul duduk rapi dalam 
kursi yang sudah disediakan. Mereka 
berseragam sama. Ada apa gerangan?

Nyatanya di dalam hotel tersebut 
sedang ada pelatihan bagi sebagian pekerja 
pengawas laut di bawah Departemen 
Kelautan dan Perikanan (DKP). Selama tiga 
hari mereka mendapat penggemblengan 
mengasah kualitas. Sekaligus berkenalan 
dengan Direktur Jenderal (Dirjen) 
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 
Perikanan (PSDKP), Syahrin Abdurahman, 
SE yang baru dilantik pada Oktober lalu 
di Jakarta oleh Menteri Kelautan, Fadel 
Muhammad.

Pembekalan yang bertema: “Pengawas 
Perikanan siap memberantas Illegal 
Unreported, Unregulated Fishing, Serta 
Kegiatan yang Merusak Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan tersebut dihadiri 
75 peserta. Ada pula Direktur Pengawasan 
Sumberdaya Perikanan dan Direktur 
Pemantau KKP Ibu Ida Kusuma, Kepala 
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi 
yang diwakili oleh Bapak Robert. Bahkan, 
tuhuh Satuan Kerja (Satker) PSDKP dari 
berbagai daerah seperti Satker Sabang, 
Tanjung Balai Asahan, Sibolga, Bungus, 
Kuala Tungkal, Tanjung Pandan, Pulau 
Baai Bengkulu, Poslingkup Stasion PSDKP 
Belawan, Sumatera Utara ikut meramaikan 
pembekalan tersebut.

Dirjen PSDKP, Syahrin Abdurahman 
pun memperkanalkan diri dan merasa 
senang dapat bergabung menjadi bagian 
dari PSDKP. “Tujuan dari pembekalan 
pengawas perikanan ini adalah untuk 
meningkatkan wawasan, kemampuan 
teknis, meningkatkan disiplin dan tanggung 
jawab dalam melakukan pengawasan 
sumberdaya perikanan,” terang Syahrin 
saat memberikan sambutan.

Selain faktor peningkatan kedisiplinan, 
dirinya berharap para pengawas dapat 
memberikan prioritas dalam peningkatan 
kualitas pelayanan KKP. Tak lupa, 
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Seputar Kita

Lagi, MA Resmikan 
Pengadilan Perikanan

Pengawasan sektor laut dan perikanan kian mendapat hasil 
kinerja yang memuaskan. Berbagai hasil tangkapan dari 

tindak ilegal telah dilaksanakan armada kapal biru. 
Untuk itu, dibutuhkan wadah pengadilan 

agar hasil tangkapan tak sia-sia.

uNtuk kali kedua, Mahkamah 
Agung RI telah melakukan peresmian 
Pengadilan Perikanan. Bertempat di 
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, 
Propinsi Kepulauan Riau, Jumat,  
(1/10) tepatnya dimulai pukul 10.00 WIB, 
Ketua Mahkamah Agung RI, Harifin Andi 
Tumpa, meresmikan Pengadilan Perikanan 
pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang 
dan Pengadilan Negeri Ranai.

Acara peresmian pembentukan 
Pengadilan Perikanan tersebut dihadiri oleh 
Para Pimpinan Mahkamah Agung, Dirjen 
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan 
Perikanan Aji Sularso beserta Rombongan, 
Gubernur Kepulauan Riau HM. Sani, Ketua 
Komisi IV DPR RI, serta Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah (Muspida).

Apakah dengan bertambahnya jumlah Pengadilan 
Perikanan semakin memperkuat peran pengadilan 
dalam konteks “Criminal Justice System” untuk 
memberantas tindak pidana di bidang perikanan ?

 Memperhatikan aspek yang melingkupi 
keberadaan pengadilan perikanan di Indonesia, seperti 
aspek ekonomi dan kedaulatan negara, pengadilan 
perikanan sebagai salah satu peradilan khusus dalam 
lingkungan peradilan umum banyak menuai harapan 
dari masyarakat di Indonesia sejak saat pertama kali 
diresmikan pada tanggal 4 Oktober 2007 di Medan. 
Salah satu hal yang diharapkan dengan terbentuknya 
pengadilan perikanan selain untuk menjaga kelestarian 
sumberdaya kelautan dan perikanan juga diharapkan 
dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang 
perikanan, sehingga sektor perikanan dapat dikelola 
dan memberikan kontribusi secara optimal bagi 
pembangunanan perekonomian di Indonesia.

Kapan dibentuk :

Pertama kali 1. 
Waktu : DI MEDAN, 4 OKTOBER 2007- 
Tempat peresmian: Pengadilan Negeri Medan, - 
Sumatera Utara
Yang Meresmikan :- 
Jumlah : 5 yaitu Jakarta Medan, Pontianak, - 
Bitung, Tual

kedua kali2. 
Waktu : Oktober 2010- 
Tempat : Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, - 
Kep. Riau
Yang Meresmikan :- 
Jumlah : 2 Tanjung Pinang dan Ranai. - l

Lokasi PN  NaMa
PN. Jakarta Utara 1.  Donny Harso, S.IP
Kapasitas : 6  2.  Hj, Sumihati, SH
   3.  Ir. Drs. Soehartono, M.M
   4.  Ir. Takhwin Oesman
   5.  Dra. Niniek Suwarni
   6.  Drs. R. Asmara Jaya, M.M
     
PN. Medan  1.  Dr. Ir. Moh. Indah Ginting, M.M
Kapasitas : 7  2.  Ir. Thomas Watson Keliat, M.Ed
   3.  Ir. Mahyul Asri, M.Si
   4.  Mursito, S.Pi.
   5.  M. Joni Kemri, S.Pi.
   6.  Junun, S.H., M.Si.
   7.  Drs. Marudut Hutajulu, S.H.,M.H.
     
PN. Pontianak 1.  Ir. Joko Martoyo, S.M.,M.M.
Kapasitas : 6  2.  Ir. H. Pathul Arifin, M.P.
   3.  Ir.Agustinus Widimarianto
   4.  Ir. Tatang Setiawan
   5.  Ir. Joko Tribowo,  S.Pi.
   6.  Suharman, S.H., M.M.
     
PN. Tual  1.  Ir. Ruslan
Kapasitas : 5  2.  Armyn Rustam Effendy, S.H.
   3.  Meison Aziz, S.E., S.H.
   4.  Ir. H. Zakaria
   5.  Lukman Amin, S.Pi.

PN. Bitung  1.  Ir. M. Agus Sutriyo
Kapasitas : 6  2.  Drs. Sesarius Ginting
   3.  Zulkifli Ishak, A.Pi.
   4.  Ir. H. M. Idris Yassien
   5.  Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.H.
   6.  Drs. Habson Batubara, M.P.
     
PN. Ranai  1.  Ir. Irzal Bachtiar
Kapasitas : 7  2.  Ir. Imam Subechi, M.B.A.
   3.  Ir. Yeflin Luandri
   4.  Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H
   5.  Sugeng Sulistiawan, S.H.
   6.  Ir. Hamzah Lubis, S.H., M.Si., C.D.
   7.  Ir. Tedjo Sukmono, A.Pi., M.Si.
     
PN. Tj. Pinang 1.  Darjono Abadi, S.H.
Kapasitas : 7  2.  Ir. Achmad Syirfani, M.M.
   3.  Erry Theresia, S.H.
   4.  Ir. Syafriyulis, M.M.
   5.  H. Agus Susanto DPN, S.H., M.H.
   6.  Drs. Imam Bustan Pramudya Edi, M.Si
   7.  Ir. Wisaksono

Pemilihan tempat pengadilan 
perikanan di Tanjung Pinang dan Ranai, 
selain  dilatarbelakangi kondisi geografis 
kedua wilayah tersebut yang memiliki 
potensi sumberdaya ikan melimpah, juga 
merupakan daerah perbatasan antara 
Indonesia dengan Malaysia dan Singapura 
yang sering dijadikan sebagai pintu masuk 
bagi para nelayan asing untuk menangkap 
ikan secara tanpa izin.

Pembentukan Pengadilan Perikanan 
tahap kedua ini, selain merupakan 
salah satu upaya pemerintah untuk 
mempercepat pemberantasan kasus tindak 
pidana di bidang perikanan yang kerap kali 
terjadi di perairan Indonesia, juga sebagai 
realisasi Pasal 71 Undang-Undang No.31 
Tahun 2004 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 
2009 yang mengamanatkan pembentukan 
Pengadilan Perikanan dilakukan secara 
bertahap sesuai dengan kebutuhan yang 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato 
peresmiannya antara lain menyatakan: 
”Peresmian Pengadilan Perikanan tersebut 
mengacu pada Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2010 Tentang Pembentukan Pengadilan 
Perikanan pada Pengadilan Negeri 
Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri 
Ranai, dengan diresmikannya Pengadilan 
Perikanan di Kepulauan Riau ini akan 
melengkapi 5 Pengadilan Perikanan yang 
telah ada di Indonesia meliputi Jakarta, 
Medan, Pontianak, Bitung dan Tual”.
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Jakarta,  Direktorat Jenderal Peng-
awasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan baru-
baru ini adakan pertemuan Forum Koordinasi 
Tindak Pidana Perikanan di ruang Arwana I. 

Pertemuan tersebut dibuka oleh 
Direktur Penanganan Pelanggaran, 
Nugroho Aji  didampingi Direktur Kapal 
Pengawas,  dihadiri perwakilan dari TNI AL 
(Diskum TNI AL), POLRI (Bareskrim, Polair), 
Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, 
Bakorkamla, Kementerian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, Ditjen Perhubungan Laut 
Kementerian Perhubungan, Ditjen Konsuler 
dan Protokol Kementerian Luar Negeri, 
Ditjen Kekayaan Negara Kementerian 
Keuangan, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen 
Perikanan Budidaya, Ditjen P2HP, Ditjen 
KP3K, Inspektorat Jenderal KKP, Sekretariat 
Jenderal KKP, BPSDM KP, Badan Karantina 
Ikan dan pejabat eselon II lingkup PSDKP dan 
pejabat eselon  III dan IV Lingkup Direktorat 
Penanganan Pelanggaran.

Pertemuan diharapkan harmonisasi 
dan sinkronisasi instansi terkait, yang 
menerbitkan surat/dokumen antara lain 
crew list,  SIB/PIB, IMTA, Dahsuskim, SIPI/
SIKPI, SLO dalam rangka penyederhanaan 
dokumen yang wajib dimiliki bagi kapal 
perikanan dan dokumen yang diperiksa 
diatas kapal perikanan.

Forum ini juga menjadi sarana yang 
sangat penting sebagai  tukar menukar 
data dan informasi  serta menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan yang terjadi di 
lapangan apabila terjadi perbedaan persepsi, 
informasi tentang pelanggaran tindak pidana 
perikanan yang berkembang di masyarakat/ 
modus operandi yang baru.

Seputar Kita
Forum Koordinasi Penanganan Tindak 

Pidana Di Bidang Perikanan diperoleh  hasil 
antara lain:

Pertama, Penyempurnaan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) yang lebih 
terintegrasi sebagai pedoman penanganan 
perkara tindak pidana di bidang perikanan 
tentang penyidikan dan penyusunan SOP 
penanganan barang bukti dan penanganan 
awak kapal. Kedua, Peningkatan 
kegiatan pengawasan selain pengawasan 
penangkapan ikan antara lain  di bidang 
pengolahan hasil ikan yang menyangkut 
aspek pengawasan mutu perikanan, bahan 
pengolahan dan sistem pengolahan, 
pengawasan di bidang budidaya terkait 
dengan aspek teknis kapal angkut ikan 
hidup serta lingkungan/ ekosistem perairan. 
Ketiga, Sosialisasi peraturan perundang-
undangan Indonesia kepada negara tetangga 
yang mayoritas warganya memiliki potensi 
besar melakukan tindakan pelanggaran di 
bidang perikanan (Illegal Fising), antara lain 
Myanmar, Thailand, Vietnam, Cina, Malaysia, 
Philipina melalui Kedubes, Konjen di 
Indonesia dengan fasilitasi dari Kementerian 
Luar Negeri RI.  Dalam waktu dekat akan 
melaksanakan sosialisasi dan Ditjen PSDKP 
dimohon menjadi salah seorang narasumber 
sebagai salah satu upaya tindakan preemtive, 
yaitu pencegahan dini agar tidak melanggar. 

Keempat, Pemanfaatan barang bukti kapal 
hasil tindak pidana perikanan yang telah 
inkracht dari hasil tindak pidana perikanan 
yang diperuntukkan kepada kelompok 
nelayan/koperasi perikanan perlu payung 
hukum dapat berupa  Keppres sebagai  dasar 
hukum mekanisme proses pemanfaatan 
kapal tersebut. Kelima, Pentingnya 
ditetapkan suatu SOP dan ROE untuk 
petugas terkait di lapangan, khususnya dari 
unsur sipil diperbatasan dan dimasukkan 
dalam struktur General Border   Committee  
antara Indonesia – Malaysia dan saat ini 
yang sudah ada hanya terdiri dari unsur 
militer dan kepolisian. Keenam, Pemberian 
penghargaan bagi aparat penegak hukum 
yang berjasa dalam penanganan tindak 
pidana bidang perikanan sesuai dengan 
pasal 76 c ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan yang selanjutnya 
tata laksana akan diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. Untuk itu Bagian Hukum 
Sekretariat Ditjen PSDKP dapat memfasilitasi 
penyusunan draft Peraturan Pemerintah. l

FORUM 
KOORDINASI 
TINDAK PIDANA 
PERIKANAN
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Bincang-bincang

Dua kali sukses menggelar pagelaran 
kelautan taraf internasional 
bernama Sail maka kegiatan 

ini menjadi agenda rutin pemerintah. 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 
menjadi penggagas sekaligus pilot project 
di bawah Kementerian Kesejahteraan 
Rakyat pagelaran Sail tahunan ini pun 
melakukan koordinasi dengan pihak 
terkait, baik dari kementerian lain, swasta 
hingga luar negeri.

Diharapkan dengan kegiatan ini dapat 

Hugua (Bupati WakatoBi) 

Datanglah ke Wakatobi!  
membantu mempercepat pertumbuhan 
ekonomi, infrastruktur,dll didaerah-
daerah. Sebelumnya pada tahun 2009 
telah dilaksanakan kegiatan Sail Bunaken 
bertempat di Provinsi Sulawesi Utara 
(Sulut) dan Sail Banda (Ambon) tahun 2010. 
Terbukti, kini pertumbuhan perekonomian 
serta infrastruktur di Sulut meningkat. 
Demikian pula di Ambon, perekonomian 
daerah ini yang sebelumnya stagnan 
mulai menggeliat dan dikenal kalangan 
internasional.  

bisa dijelaskan apa yang menjadi ciri 
khas sekaligus kebanggan masyarakat 
Wakatobi dalam menyambut Sail 2011 di 
Wakatobi?

Kebudayaan masyarakat dan kekayaan 
laut Wakatobi itulah yang menjadi 
kebanggan kami. Wakatobi ditetapkan 
sebagai Pusat Segi Tiga Karang Dunia. 
Taman Nasional Wakatobi memiliki 25 
gugusan terumbu karang dengan dikelilingi 
pantai dari pulau-pulau karang sepanjang 
600 kilo meter serta keunikan ikan ikan 
yang ada di Wakatobi juga menjadi ciri 
khas. 

Wakatobi juga memperoleh beberapa 
penghargaan baik dari dalam dan luar 
negeri ini. Misalnya di Pulau Karibia, dari 
hasil penelitian para ahli menyebutkan 
sensasi keindahan karang laut Karibia 
hanya memiliki sekitar 200 spesies 
binatang laut yang unik. Sedangkan di 
Wakatobi memiliki 750 lebih spesies unik. 
Menariknya lagi, di karang laut Wakatobi 
ada kuda laut dengan ukuran yang sangat 
kecil tingginya hanya 2,5 cm dan sea horse 
atau biasa disebut kuda laut pygmy ini 
akan digunakan sebagai Mascot dari Sail 
Wakatobi 2011 nanti.

Untuk 2011, rencananya Sail akan 
digelar di dua tempat sekaligus yaitu 
Wakatobi (Sulawesi Utara) dan Belitong 
(Bangka Belitung) sehingga akan bernama 
Sail Waktobi Belitong. Keduanya dipilih 
karena mempunyai potensi sumber daya 
laut yang luar biasa. 

Bagaimana persiapan Wakatobi 
sebagai salah satu tujuan destinasi Sail 
tahun 2011 simak dalam wawancara 
langsung dengan Bupati Wakatobi, Hugua. 
Berikut petikannya:

Wakatobi sebagai tujuan destinasi Sail 2011 mulai menggeliat. 
Pembangunan infrastruktur dari jalan,  listrik hingga lapangan 

terbang sudah berjalan. Masyarakatnya pun menyambut antuasias 
dengan ramai-ramai membuat kerajinan tangan. 

Persiapan 
Sail Tahun 2011 
Sudah Matang

Selain itu, Kaledupa adalah satu-
satunya pulau karang di wakatobi yang 
menjadi pulau karang terpanjang di dunia, 
dengan panjang atolnya mencapai 48 kilo 
meter. Ini akan menarik hati para peserta 
dan wisatawan.  

Soal respon dari masyarakat dengan 
rencana pelaksanaan sail Wakatobi ini 
seperti apa?

Masyarakat di Wakatobi sangat 
antusias menyambut event ini. Karena 
itu, masyarakat Wakatobi telah 
mempersiapkan beberapa kerajinan khas 
wakatobi untuk diperjual belikan saat 
pelaksanaan Sail Wakatobi. Masyarakat di 
wakatobi sudah sangat memahami akan 
arti menjaga dan melestarikan keindahan 
lautnya. 

Saya selalu meningkatkan kesadaran 
masyarakat Wakatobi bahwa masa depan 
mereka yang pertama adalah terumbu 
karang dan kekayaan laut. Itulah sumber 
kehidupan kita di sini. 

mengingat pelaksanaan Sail Wakatobi – 
Belitung 2011 ini bertaraf International 
apa yang sudah anda persiapkan?

Wakatobi yang semula merupakan 
daerah yang tak dikenal kini telah menjadi 
momok bagi wisatawan baik dari dalam 
maupun luar negeri. Ini berkat kerjasama 
semua masyarakat dan pemangku 
kepentingan di Wakatobi. Untuk 
pelaksanaan Sail Wakatobi nanti, Melalui 
anggaran pendapatan belanja daerah 
(APBD) Kabupaten kami telah menyiapkan 
anggaran sebesar 6 miliar. Serta, Dinas 
Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi 
Tenggara menyiapkan Rp 10 Miliar.

Dipergunakan untuk apa saja anggaran 
tersebut?

Ada banyak sekali pengunaannya. Kami 
akan membenahi berbagai infrastruktur 
seperti jalan raya yang menjadi jalur utama 
akomodasi. Ada pula perluasan lapangan 
terbang yang menjadi landasan bagi para 
tamu undangan serta wisatawan asing. Ya 
sekarang sudah mulai pembangunan yang 
menyeluruh.
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kita tahu, di mata dunia seringkali 
menganggap negeri ini kurang aman. 
Untuk itu, soal keamanan sendiri seperti 
apa?

Luas Wakatobi daratannya hanya 
tiga persen dan selebihnya laut akan 
lebih mudah untuk menjaga tentang 
keamanan saat pelaksanaan sail Wakatobi. 
Sebelumnya kami secara bersama-sama 
di Wakatobi telah berhasil menurunkan 
angka tindak kriminal sebesar 400 persen. 
Kemanan dan ketertiban masyarakat 
(Kamtibmas) sudah berjalan baik. Dengan 
menjalin para tokoh agama dalam menjaga 
keamanan di wilayahnya masing-masing. 
Bahkan kami memilih pondok budaya 
yang berfungsi untuk musywarah dan 
mengambil keputusan secara bersama-
sama.

Lalu, dengan pesawat berbadan besar apakah nanti juga 
bisa mendarat di sana?

Persiapannya sudah cukup matang. Kami telah 
mempersiapkan landasan pesawat terbang yang panjangnya  
2000 meter dengan lebar seluas 30 meter. Saat ini, Expres Air 
dan Wings melayani para wisatawan yang akan menikmati 
keindahan wakatobi untuk penerbangan dari makasar 
sebanyak 2 kali dalam sehari.

Nah dengan perbaikan lapangan terbang tersebut, maka 
kami berharap setelah pelaksanaan Sail Wakatobi nanti 
jumlah wisatawan akan meningkat pesat. Yang tadinya jumlah 
wisatawan 3000 pertahun, maka target jumlah wisatawan 
sebesar 20.000 orang nanti bukan hal mustahil dan bisa tercapai.  

Prediksi Anda manfaat seperti apa pelaksaan Sail di Wakatobi 
ini?

Menurut prediksi saya, banyak sekali manfaatnya di 
berbagai sektor baik secara perekonomian, infrastruktur, 
pariwisata, perbankan dan lainnya. Sebab, pelaksanaan Sail 
Wakatobi nanti, kekayaan laut Indonesia akan semakin dikenal 
di dunia wisatawan international sehingga pasti banyak 
wisatawan yang akan datang ke Indonesia dan berkunjung ke 
Wakatobi. Ini kan akan mempengaruhi income bagi kami. 

Dengan datangnya “raja software” Bill Gates dan para 
milyarder dunia kemarin saja sudah menaikan perekonomian 
masyarakat di Wakatobi. Sudah pasti akan banyak sekali 
manfaatnya setelah pelaksanaan sail Wakatobi nanti.

Secara umum, kendala persiapan yang 
anda hadapi itu apa?

Dengan melihat kondisi jalan yang 
masih bergelombang, kami berusaha 
memperbaiki dengan menggunakan 
anggaran yang ada. Perbaikan dan 
pelebaran jalan dari 6 meter sampai 
menjadi 18 atau 20 meter. Itu merupakan 
jalan yang menjadi jalur utama dalam 
pelaksanaan Sail Wakatobi nanti, mulai dari 
bandara, sampai ketempat-tempat yang 
menjadi pusat pelaksanaan sepanjang 25-
27 km. 

Kemudian kami juga melakukan 
penambahan ketebalan di landasan 
pesawat terbang dari 10 cm menjadi 
20 cm. Dengan begitu, nanti keamanan 
pesawat besar tatkala mendarat bisa 
maksimal.

Selama ini listrik di Wakatobi sering 
mendapat keluhan. Sudahkah ada 
perbaikan dan penambahannya?

Terus terang saya mengaku bangga 
dengan aresiasi yang dilakukan pihak 
PLN. Alasannya, PLN pusat langsung 
mengadakan rapat kerja nasional 
(Rakernas) di Wakatobi yang melibatkan 
seluruh elemen yang ada, mulai dari PLN 
ranting, PLN cabang sampai PLN Pusat. Ini 
berarti, umtuk kesiapan listrik nanti sudah 
pasti memadai.

Rakernas PLN yang diadakan di 
Wakatobi tersebut merupakan bentuk 
penghargaan luar biasa, karena momen 
tersebut baru pertama kali dilaksanakan di 
sebuah kabupaten. Faktor potensi wisata 
yang sudah mendunia membuat Wakatobi 
semakin tersohor dan  akhirnya menarik 
perhatian banyak pihak untuk berkunjung. 
Termasuk ditempatkannya Wakatobi oleh 
PLN Pusat untuk melaksanakan Rakernas.  
     
tentang harapan dalam dukungan dari 
pemerintah pusat dalam persiapan 
pelaksanaan Sail 2011 di Wakatobi ini 
seperti apa?

Kami berharap agar pemerintah pusat 
dapat mendukung penuh dalam rencana 
pelaksanaan sail 2011 di Wakatobi yang 
bertaraf international ini. Dalam hal 
anggaran juga, kami berharap supaya 
kami dapat melakukan yang terbaik 
untuk Wakatobi yang menjadi permata 
biru di Indonesia timur ini. Datanglah ke 
Wakatobi! l
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Feature

Wakatobi sebagai keindahan 
permata biru di Indonesia 
bagian timur ini. Meski baru 

dikembangkan menjadi objek wisata, 
potensi dan keindahan serta kekayaan 
taman laut wakatobi melebihi keindahan 
daerah lainnya.

Daerah ini merupakan kawasan laut 
dan mangrove yang diatur untuk keperluan 
kegiatan perikanan berkelanjutan, wisata 
bahari, penelitian, dan pengembangan 
sosial-ekonomi masyarakat, serta 
pemanfaatan sumber daya laut lainnya 
secara lestari.Selain keindahan taman 
lautnya yang begitu indah dan menjadi 
pusat segitiga terumbu karang dunia 
Wakatobi juga memiliki keunikan binatang 
laut yang menjadi pusat perhatiaan dunia.

Ada apa dengan kuda laut atau dalam 

Binatang 
Menarik Bin ajaiB 

itu BernaMa
kuda Laut

bebatuan. Ia hidup menyebar di perairan 
tropis di seluruh lautan dunia.Ada pula 
keunikan dari kuda laut ini. dimana kuda 
laut jantanlah yang melahirkan.

Kuda laut jantan ini memiliki kantung 
perut yang besar dan pembuka seperti 
celah di bagian dasar perutnya. Kuda laut 
betina akan meletakkan telur-telurnya 
langsung ke dalam kantung perut itu 
dan kuda laut jantan membuahi telur 
saat dijatuhkan. Lapisan dalam kantung 
perut menjadi seperti spons dan dipenuhi 
dengan pembuluh darah, yang berfungsi 
untuk memberi makan telur atau embrio. 
Kantong perut atau kantung benih 
berfungsi untuk menyimpan telur yang 
diberikan sang betina.

Telur-telur akan mengalir melalui 
tabung ke kantong benih kemudian 
mereka akan dibuahi. Hasil pembuahannya 
dinamakan embrio. Embrio akan 
berkembang selama 10 hari sampai 6 
minggu, tergantung pada spesies dan 
kondisi air.

Jika sudah waktunya, ‘melahirkan’ 
sang jantan akan memompa ekornya 
sampai bayi kuda laut keluar. Bayi-bayi 
kuda laut akan keluar dengan bentuk yang 
sangat kecil. Selain untuk mengandung, 
kantong kuda laut jantan juga berfungsi 
untuk mengatur kadar garam, agar 
sesuai dengan lingkungan luar saat telur 
menetas. karna keunikannya, membuat 
banyak orang ingin menjadikannya koleksi, 
dan menjadikannya sebagai obat.yang di 
yakini dapat menambah vitalitas. sehingga 
kehidupan kuda laut terancam punah. 
karena ditangkap secara berlebihan. 
Sehingga, Kehidupan kuda laut diperairan 
Indonesia terancam punah.

Pygmy SeaHorSe
Kuda laut adalah binatang yang unik. 

Akan tetapi, ini lebih aneh lagi, karena 
yang biasanya kuda laut berukuran 11,5 
sampai 13,8 centi meter. Dengan ukuran 
demikian, Kuda laut terkecil didunia dan 
pernah menjadi “ The Top 10 New Species” 
described in 2009 by  The International 
Institute for Species Exploration at Arizona 
State University and an international 
committee of taxonomists.

Pygmy Seahorse ditemukan di 
kedalaman 27 meter dengan ukuran yang 
dapat mencapai 2,4 cm. Kuda laut mini ini 
dapat berkamuflase dengan tumbuhan 
yang dihinggapinya. Karena ukurannya yang 
kecil dan dapat berkamuflase, binatang ini 
sangat sulit ditemukan. Ia biasa hinggap di 
karang-karang. Pygmy Seahorse memiliki 
karakteristik khusus lainnya. Hewan ini 
memiliki kepala dan tubuh yang berdaging 
dengan moncong yang sangat pendek. 
Yang paling unik dari kuda laut ini adalah 
kuda laut yang berkelamin laki-lakilah 
yang hamil dan membawa telur-telurnya 
hingga menetas. Pygmy seahorse ini tidak 
hanya ditemuklan di Indonesia saja tetapi 
di laut merah juga pernah ditemukan.

Beberapa spesies baru kuda laut kerdil 
baru saja terlihat di wakatobi. Ditemukan 
oleh dive guide Indonesia Hence Pontoh 
pada desember 2008. Spesies yang baru 
ditemukan ini telah di beri nama Severn ‘s 
Pontoh’s (Hippocampus pontohi) dan kuda 
laut kerdil(H. severnsi). Spesies ini hidup 
di karang gorgonia seperti spesies lainnya. 
Dua spesies ini ditemukan di Wakatobi, 
Denise (H. Denise) dan Bargibant’s (H. 
bargibanti). 

Lebih lanjut, kedua spesies baru dapat 

ditemukan hidup bebas di terumbu, yang 
membuat pygmy seahorse sulit untuk 
ditemukan, karena ukuran keduanya 
kurang dari 2 centi meter Jika tidak 
menggunakan kaca pembesar, maka akan 
sulit untuk menemukannya. Sementara 
kerdil Pontoh dapat ditemukan disekitar 
alga Halimeda. Pygmy seahorse ini juga 
memiliki filamen merah pada kepala dan 
belakang, yang membantu memecah 
garis besar dan kamuflase lebih lanjut di 
terumbu karang. Spesies ini pertama kali 
terlihat oleh Lorenz di Wakatobi lebih dari 
satu dekade yang lalu, namun baru-baru 
ini secara resmi diberi nama.

Severn kerdil di sisi lain sebagian besar 
berwarna coklat dengan bercak merah 
dan oranye, filamen dalam spesies ini 
sering transparan. Pontoh’s. Severn ‘s 
kerdil hidup di kandang alga atau umbai 
hidroid. Pygmy seahorse ini akan menjadi 
icon dari Wakatobi dalam pelaksanaan Sail 
wakatobi – Belitung 2011. 

Kuda laut termasuk hewan yang 
dilindungi. Ini jelas tertera dan berdasarkan 
landasan hukum sesuai UU No5 Tahun 
1992 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 
Pelaku dapat diancam hukuman pidana 
penjara minimal satu tahun kurungan dan 
maksimal lima tahun serta denda Rp5 juta 
antara dan Rp100 juta. Jadi, sebaiknya 
Anda jangan memburu kuda laut demi 
kepentingan pribadi. l

bahasa inggrisnya bernama sea horse? 
Banyak orang ketika mendengar kata kuda 
laut langsung berpikir tentang pompa 
bensin. logo dari pertamina ,bahkan,ada 
juga yang berfikir sebagai obat penambah 
vitalitas. Kuda laut termasuk dalam jenis 
ikan. Sebab dia bernafas menggunakan 
insang. Meskipun termasuk dalam jenis 
ikan.

Kuda laut  yang dalam bahasa latin 
disebut Cavalluccio Marino merupakan 
hewan yang sangat unik. Ia memiliki baju 
yang disebut baju zirah atau “baju besi” 
baju ini berfungsi sebagai pelindung 
bahaya. Baju Zirah itu sangat keras seperti 
batu, bahkan tidak bisa dihancurkan 
hanya dengan tangan manusia.Ukuran 
mereka bervariasi dari sekitar 4 sampai 30 
sentimeter.

Kuda laut memiliki mata yang sangat 
unik. Ia bisa melihat dua buah benda yg 
berbeda pada waktu yang bersamaan. 
Matanya juga dapat bergerak dengan 
bebas, berputar-putar mengamati setiap 
sisi sehingga mereka dapat melihat 
sekelilingnya dengan mudah, tanpa harus 
menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke 
kanan.

Tubuh kuda laut itu berwarna-warni 
(merah, kuning, hijau, dan hitam) dan 
bisa berubah sesuai dengan keadaan 
sinar matahari yang menyinari tubuhnya, 
dan keadaan tubuhnya sendiri. Walaupun 
memiliki banyak warna, namun beberapa 
spesiesnya berwarna sebagian transparan, 
sehingga tidak mudah dilihat. Kuda laut 
biasanya tinggal di sekitar karang-karang 
laut dan menambatkan ekornya pada celah 

Bila Anda pecinta wisata bahari dan ingin menikmati surga 
bawah laut,datanglah ke Wakatobi. Surga bawah di kabupaten 

provinsi Sulawesi Tenggara ini begitu penuh pesona. Salah satu 
kekayaannya adalah kuda laut
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Secara fisik, karang 

melindungi pantai dari 

degradasi dan abrasi. 

Disamping itu terumbu 

karang mempunyai fungsi yang 

sangat penting sebagai tempat 

memijah, mencari makan, daerah 

asuhan dari berbagai biota laut dan 

sebagai sumber plasmah nutfah 

serta merupakan sumber berbagai 

makanan dan bahan baku substansi 

bioaktif yang berguna dalam bidang 

farmasi dan kedokteran.

Fungsi terumbu karang yang tidak 

kalah pentingnya adalah sebagai 

sarana pendidikan dan penelitian. 

Karena itu dilihat dari nilai pentingnya 

terumbu karang tersebut, maka perlu 

adanya konservasi dan pengelolaan 

untuk menjaga dan memelihara 

ekosistem tersebut dan habitat yang 

berasosiasi di sekitarnya agar berada 

dalam kondisi yang baik.

Kerusakan ekosistem terumbu 

karang dapat diakibatkan oleh 

kegiatan di darat yang berdekatan 

dengan kawasan terumbu karang. 

Kekeruhan air  dapat terjadi karena 

perusakan hutan bakau, eksploitasi 

hutan dan Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai (DAS) yang kurang 

baik. Limbah pertanian dalam 

bentuk pestisida dan herbisida yang 

dalam pemberantasan hama dan 

penyakit serta sisa pakan juga dapat 

menggangu terumbu karang. 

Kerusakan terumbu karang 

dapat juga terjadi sebagai akibat 

limbah domestic, limbah industri, 

pembangunan dermaga, pengerukan 

alur  pelayaran, bocoran minyak dan 

penambangan minyak lepas pantai 

serta ceceran minyak dari kapal 

tanker. 

Demikian juga dengan kegiatan 

di laut ada yang langsung dan 
tidak langsung merusak terumbu 

karang. Kegiatan yang langsung 

merusak diantaranya pemotongan 

terumbu karang untuk pembuatan 

alur pelayaran dan penambangan 

batu karang. Penambangan pasir, 

pengumpulan karang dan kerang-

kerangan untuk cindera mata juga 

langsung merusak karang, dan 

kegiatan secara tidak langsung 

merusak karang dapat berbentuk 

limbah atau buangan lain yang 

menganggu lingkungan terumbu 

karang.  

Pengelolaan terumbu karang secara 

lestari dan berkembang sangat 

penting artinya. Ekosistem terumbu 

karang yang sangat produktif 

dapat mendukung kehidupan 

nelayan setempat. Jika habitat 

Terumbu karang merupakan salah satu potensi 
sumberdaya laut yang sangat penting di Indonesia. 
Sumberdaya terumbu karang merupakan salah satu 
sumber pendapatan utama dan bagian dari hidup 
nelayan. Terumbu karang juga mempunyai nilai 

estetika sangat tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai 
objek wisata yang meningkatkan devisa Negara.

PENGAWASAN 
KONSERVASI 

DAN EKOSISTEM 
TERUMBU KARANG

Opini
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terumbu karang dapat berfungsi 

secara optimal, maka produksi ikan 

karang akan dapat dipanen secara 

berkesinambungan dan memberi 

keuntungan secara sosial dan 

ekonomi bagi masyarakat setempat 

di seluruh Indonesia untuk masa kini 

dan masa yang akan datang sejalan 

dengan pembangunan nasional.

Pada saat ini pemerintah baik 

tingkat pusat maupun daerah dan 

pihak swasta serta masyarakat 

masih sedikit sekali perhatiannya 

terhadap ekosistem terumbu karang 

dan habitat sekitar yang berasosiasi 

dengannya. Oleh karena itu pada 

saat ini dari segi pendidikan yang 

berwawasan lingkungan pada 

umumnya dan ekosistem terumbu 

karang pada khususnya perlu 

ditingkatkan. Program latihan dan 

pendidikan baik formal dan non 

formal perlu dilakukan dengan tujuan 

untuk meningkatkan kesadaran 

dan kemampuan pemanfaatan 

masyarakat dalam pemanfaatan dan 

pengelolaan sumberdaya terumbu 

karang.

Konservasi dan pengelolaan 

ekosistem terumbu karang perlu 

segera dilakukan karena pada dewasa 

ini tekanan semakin bertambah 

besar dengan meningkatnya 

aktivitas pembangunan di wilayah 

pesisir dan lautan yang cukup pesat. 

Terumbu karang di wilayah timur 

Indonesia menjanjikan kesempatan 

untuk pengembangan wisata bahari. 

Tetapi perlu diingat bahwa sukses 

masa yang akan datang dalam 

memanfaatkan sumberdaya karang 

dan kelangsungan  hidup komunitas 

daerah pesisir dan usaha komersial 

karang, perambahan mangrove, 

perusakan lamun, pengambilan 

biota laut yang dilindungi dan 

kegiatan yang merusak  lainnya).

Pencemaran (limbah rumah 5. 

tangga, tumpahan minyak, 

sampah dan bentuk pencemaran 

lainnya).

Pelanggaran zonasi6. 

Belum tercapainya luas 7. 

kawasan konservasi laut yang 

dicanangkan;

Belum adanya rencana 8. 

pengelolaan terhadap kawasan 

yang sudah ditunjuk/ditetapkan;

Kurangnya jumlah pengawas di 9. 

lapangan;

Kurangnya sarana dan prasarana 10. 

pengelolaan di kawasan 

konservasi laut daerah  yang 

telah ditunjuk/ditetapkan;

Kurangnya koordinasi antar 11. 

instansi terkait baik di pusat 

maupun di daerah;

Kurangnya kesadaran dan peran 12. 

serta masyarakat terhadap 

konservasi laut daerah;

Kurangnya pelaksanaan hukum 13. 

yang berlaku;

Kurangnya pemantauan dan 14. 

evaluasi terhadap kawasan 

konservasi  laut daerah  yang 

telah ditunjuk/ditetapkan;

Belum adanya penataan batasan 15. 

batas kawasan konservasi laut 

yang telah ditunjuk.

LANDASAN HUKUM
Undang-Undang No.41 Tahun 1. 

1999 tentang Ketentuan-Keten-

tuan Pokok Kehutanan;

Undang-Undang No.32 Tahun 2. 

yang berhubungan dengan terumbu 

karang akan tergantung dari 

kelangsungan hidup terumbu karang 

itu sendiri. 

Secara umum, konservasi ekosistem 

terumbu karang di Indonesia telah 

dijalankan melalui upaya-upaya 

pengembangan kawasan konservasi 

laut, antara lain melalui penunjukan/

penetapan kawasan suaka alam 

(Cagar Alam Laut dan Suaka 

Margasatwa Laut)dan kawasan 

pelestarian alam (Taman Nasional 

Laut dan Taman Wisata Alam Laut).

PERMASALAHAN
Beberapa permasalahan yang  

menjadi kendala bagi pengembangan 

kawasan konservasi laut daerah 

dan ekosistem terumbu karang di 

Indonesia, diantaranya adalah :

Penangkapan sumberdaya 1. 

alam didalam kawasan dengan 

menggunakan  bom dan bahan 

kimia beracun.

Penangkapan sumberdaya 2. 

alam di dalam kawasan dengan 

menggunakan alat tangkap tidak 

ramah lingkungan (muroami, 

trawl,bubu, dan alat tidak ramah 

lingkungan lainnya).

Penangkapan sumberdaya alam 3. 

di dalam kawasan disaat musim 

dan ditempat pemijahan.

Kegiatan yang mengancam 4. 

kelestarian sumberdaya alam 

hayati dan ekosistemnya  

(penambangan pasir/terumbu 

memanfaatkan terumbu karang, 

misalnya : (1). Budidaya rumput 

laut (2). Pengembangan wisata 

laut (3). budidaya kerang mutiara 

(4). Budidaya teripang, dan lain-

lain;

Mengadakan pengaturan tata 4. 

guna ruang untuk zonasi;

Melakukan pengawasan 5. 

dan perlindungan terhadap 

sumberdaya terumbu karang 

yang semakin kritis dan 

langkah;

Melakukan rehabilitasi terhadap 6. 

sumberdaya yang telah rusak 

dan atau langkah;

Menyebarluaskan peraturan-7. 

peraturan yang berkaitan 

dengan kegiatan perikanan 

kepada masyarakat, pengusaha 

perikanan (swasta);

Mengembangkan sarana dan 8. 

prasarana yang diperlukan;

Menyebarluaskan arti 9. 

konservasi ekosistem terumbu 

karang dalam kaitannya dengan 

kegiatan dimasyarakat dengan 

segala aspek kebudayaan;

Pengembangan mata 10. 

pencaharian alternatif yang 

bersifat berkelanjutan bagi 

masyarakat yang selama ini 

memanfaatkan sumberdaya dari 

terumbu karang. l

Sumber :   Firdaus
Staf Pengawasan Ekosistem Perairan

      Direktorat Pengawasan 
Sumberdaya Kelautan, Ditjen PSDKP

2004 tentang Pemerintahan 

Daerah;

Undang-Undang No. 45  Tahun 3. 

2009 tentang Perikanan;

Undang-Undang RI No. 5 Ta-4. 

hun 1990 tentang Konservasi 

Sumberdaya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya;

Undang-Undang No.27 Tahun 5. 

2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil;

Undang-Undang No.23 Tahun 6. 

1997 tentang Pengelolaan Ling-

kungan Hidup;

Peraturan Pemerintah No.51 7. 

Tahun 1993 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan;

Peraturan Pemerintah RI No.15 8. 

Tahun 1990 tentang Usaha 

Perikanan;

Keputusan Presiden RI No.43 9. 

Tahun 1978 tanggal 15 Desem-

ber 1978 tentang Ratifikasi 

CITIES.

ALTERNATIF PEMECAHAN 
MASALAH

Membuat peraturan mengenai 1. 

jenis alat tangkap yang boleh 

digunakan;

Melarang penggunaan alat/2. 

cara-cara penangkapan ikan 

yang dapat membahayakan 

kelestarian lingkungan dan 

sumberdaya ikan seperti 

muroami, bahan peledak, bahan 

kimia;

Mengembangkan kegiatan yang 3. 

dapat menghasilkan sumber 

pengganti untuk masyarakat 

yang terkait langsung dengan 

Opini
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TUNA BLAST 
FISHING

iNSeNtif Nilai 
ekoNomi

Tuna merupakan spesies ikan 

ekonomis tinggi yang hingga saat ini 

menjadi ikan target buruan utama 

(prime target) tentu saja karena nilai 

ekonomi. Ikan tuna              ( thunnus 

sp ) yang terdiri dari banyak spesies 

dari yang biasa kita kenal, seperti 

tongkol, cakalang, madidihang, 

albakora, mata besar sampai pada 

tuna sirip biru  atau blue fin tuna 

( Identifikasi penangkapan tuna dengan bom )

Oleh : 

Didik Ristanto, SH. 
& Simon Sanga Pain, SH
( Pengawas dan PPNS Perikanan lingkup 
Pangkalan PSDKP Jakarta )

pengawasan di ZEE disamping 

pengawasan di laut teritorial kita 

sendiri dari tindak pencurian ikan 

maupun pengrusakan lingkungan 

perairan tersebut.

PeNaNgkaPaN 
DaN 
PeNgguNaaN 
bom 

Pelaku penangkapan tuna ini 

terdiri dari nelayan tradisional 

dengan pancing tangan (hand line) 

maupun rawai tuna (long line) baik 

skala kecil maupun industri. Hand 

line banyak dilakukan oleh nelayan 

di bagian timur yaitu Banda, Maluku, 

Papua dan Flores. Sementara armada 

long line skala menengah dan besar 

banyak terkonsentrasi di pelabuhan 

Benoa Bali dan Muara Baru Jakarta. 

Ada juga metode lain yaitu dengan 

purse seine yang biasanya dengan 

mengandalkan alat bantu rumpon 

(fish aggregation device) terutama 

untuk jenis tuna cakalang di 

Indonesia timur dan Laut 

selatan.

Namun dalam kurun 

beberapa dekade 

berlangsung, ada 

yang luput dari 

p e r h a t i a n 

kita yaitu 

penggunaan bom ikan untuk 

menangkap tuna, selama ini kita 

kenal bom sering digunakan untuk 

menangkap jenis ikan karang. Dari 

hasil identifikasi ternyata modus 

seperti ini sering terjadi di daerah 

terpencil yang kaya sumberdaya 

ikan namun kurang infrastruktur 

pengawasannya. Salah satu daerah 

yang menjadi locus delicti adalah 

perairan Flores Timur. 

Kabupaten 

Flores Timur 

merupakan kabupaten 

kepulauan yang terdiri 

dari 3 (tiga) buah pulau 

besar termasuk pulau Flores 

bagian Timur dan 10 (sepuluh) 

buah gugusan pulau-pulau kecil 

disekitarnya. Secara geografis, 

Kabupaten Flores Timur terletak 

pada 8004’ - 8040’ LS dan 122038’ 

- 123020’ BT. Karena letaknya yang 

jauh dan kondisi laut Sawu yang 

bergelombang besar, maka ini 

menjadi insentif bagi pelaku illegal 

untuk menjalankan operasinya. 

Menurut MRAG (1995) dan 

Legallic (2004) pelaku illegal 

fishing akan selalu menjajagi 

variabel ekonomi yang ada, 

artinya ongkos yang dikeluarkan 

untuk melakukan kegiatan ilegal 

(termasuk pengadaan bom ikan, 

biaya menghindar, biaya sogokan 

apabila mungkin) berbanding 

lurus dengan hasil tangkapannya ( 

illegal yield ). Salah satu komponen 

yang dijajagi adalah pengawasan 

atau enforcement dan kontroling 

perijinan, apabila lemah maka 

akan menjadi insentif untuk tetap 

beroperasi.

yang sangat mahal, konon jenis ini 

di Jepang harga satu ekor grade 

sashimi kelas satu sama dengan 

harga sebuah mobil mercy. Karena 

nilai ekonomi pula maka spesies 

yang bersifat highly migratory atau 

beruaya lintas samudera ini banyak 

menjadi sumber sengketa sekaligus 

praktek illegal fishing. Dan perlu 

dicatat banyak negara dengan MCS 

yang maju sering melakukan hot 

pursuit  terhadap armada kapal 

long liner asing yang melakukan 

pencurian ikan jenis ini.

Akhirnya masyarakat 

internasional pun turun tangan 

dengan membentuk organisasi 

perikanan regional (Regional 

Fisheries Management Organisation) 

seperti CCSBT dan IOTC yang 

sangat berkepentingan dan kita 

cepat atau lambat ”dipaksa” untuk 

mengikuti agenda global tersebut. 

Kita pun dituntut untuk melakukan 

Sorot
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kaSuS Di 
floreS timur

 Terjadinya pengrusakan sumber 

daya laut karena penggunaan bahan 

peledak terhadap ikan demersal dan 

ikan pelagis besar (Tuna & Cakalang) 

dan racun untuk menangkap ikan, 

pengambilan terumbu karang dan 

penebangan bakau. Sering terjadi 

secara kontinyu para nelayan 

Kecamatan Solor Timur (Desa 

Watobuku, Watohari, Motonwutun) 

Solor Barat (Desa Selewaseng, Kelike, 

Pulau Tiga) yang terletak dilaut 

Sawu melakukan penangkapan 

ikan Tuna dengan berat 50-150 Kg 

menggunakan bahan peledak, rata-

rata  hasil ikan Tuna hasil bom adalah 

158 ekor perhari. (Simon, 2009.) 

Tindak Pidana perikanan dalam 

tahun 2009 sebanyak 8 kasus, 5 

kasus tindak pidana perikanan 

berupa penangkapan ikan Tuna 

dengan  bahan peledak telah 

diproses secara hukum dan telah 

memiliki hukum tetap berdasarkan 

keputusan pengadilan sedangkan 3 

kasus yang lain berupa pelanggaran 

administrasi. 

Jumlah armada kapal pe-

nangkapan dan kapal pengangkutan 

pada tahun 2009 mencapai 70 

unit kapal yang terdiri dari 30 GT 

sebanyak 18 kapal, 200 GT sebanyak 

8 kapal sedangkan 5 GT s/d 29 

GT sebanyak 44 kapal. Yang aneh 

adalah banyaknya kapal penangkut 

yang tidak mempunyai armada 

penangkap seperti long line namun 

hampir dipastikan membawa 

Pengejaran terhadap kapal pelaku pengeboman 
yang lari dan berhasil di tangkap

Salah satu kapal Pelaku pengeboman yang berhasil 
ditangkap

Barang bukti yang diamankan petugas

tidak ditemukan modus perakitan 

atau bahan-bahan pembuat bom, 

hasil identifikasi menunjukkan bahwa 

jalur distribusi bahan bom adalah 

berpangkal dari manila – Singapore 

– Johor – batam – maumere, 

kemudian distribusi diteruskan ke 

Larantuka melalui desa Nangahale 

dan Pemana kemudian jam 3 

malam dipasok ke lamahala dan 

matonwutun. Diduga perakitan ini 

dilakukan pada malam hari dengan 

tenaga yang berpengalaman. Sedang 

kapal yang digunakan adalah kapal 

kayu berdimensi panjang 8 meter 

lebar 1,5 meter dengan kekuatan 

mesin 25 PK. ABK terdiri dari 7 orang 

dengan operator bom 5 orang 1 

fishing master dan nakhoda juru 

mudi 1 orang ( Simon, 2010).

tangkapan tuna. Hal ini disinyalir 

merupakan hasil tangkpan dengan 

cara mengebom.

Pada bulan Juli Tahun 2010  

penangkapan terhadap kapal KM. Mas 

05  sebagai kapal yang menampung  

ikan Tuna hasil Bom,  proses 

hukum dan putuisan pengadilan 1 

( satu ) terhadap tersangka. Pada 

September 2010 penangkapan 

yang dilakukan oleh Satker PSDKP 

bersama pihak kepolisian terhadap 

kapal penampung ikan Tuna Bom 

Terbit 01 di perairan Motunwutun 

Solor Timur ikan tuna sebanyak 55 

ekor, dan kasus ini telah disidangkan 

dan tersangka dihukum 2 Tahun 

penjara.

Yang menarik adalah hampir di 

daerah-daerah yang rawan tersebut 

keNDala yaNg 
DiHaDaPi

 Walaupun pengawasan 

terhadap modus penangkapan 

tuna dengan bom tersebut telah 

dilakukan baik oleh lembaga 

Satker PSDKP maupun masyarakat 

setempat melalui POKMASWAS, dan 

beberapa pelaku dan alat bukti bom 

telah berhasil di sita, namun dengan 

terbatasnya jumlah SDM Pengawas 

maupun Pokmaswas yang hanya 

sekitar 200 orang dibandingkan 

dengan luas wilayah yang dihadapi 

ternyata belum sebanding. 

Sarana kapal patroli yang minim 

menyebabkan sulitnya menangkap 

basah para pelaku di laut. Ikan hasil 

tangkapan sangat sulit dibuktikan 

bahwa ikan adalah hasil peledakan, 

hal ini karena belum tersedianya 

laboratorium penguji dengan 

parameter baku. Yang lebih penting 

lagi adalah adanya kontrol yang 

rasional terhadap penerbitan ijin 

khususnya kapal pengangkut baik 

ijin pusat maupun daerah. Namun 

demikian menurut pak Simon ( Kepala 

Satker PSDKP Larantuka ) semangat 

untuk melindungi sumberdaya ikan 

yang kaya di wilayah Flores Timur 

tidak pernah padam, demi Indonesia 

tanah air beta. l

Sorot
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Muncar sebagai 

penghasil ikan 

lemuru terbesar 

di Asia Tenggara 

sangat berpotensial bagi pelaku 

usaha di kawasan Muncar dan 

Selat Bali pada umumnya.Dengan 

potensi dan peluang usaha yang 

ada, tepatlah sudah Pemerintah 

dalam hal ini Kementerian Kelautan 

dan Perikanan menetapkan wilayah 

ini menjadi salah satu kawasan 

yang ditetapkan sebagai Kawasan 

MINAPOLITAN

Namun, percaya tidak percaya. 

Pada kawasan ini juga terlihat 

gambaran dampak negatif dari 

kegiatan industri yang mengabaikan 

Pengawasan 
Pencemaran

Perairan
Akibat 

Industri 
Perikanan

pengelolaan lingkungan dalam 

pelaksanaan operasional 

kegiatannya. Posisinya yang berada 

di tengah pemukiman menimbulkan 

pencemaran lingkungan dan 

berdampak terhadap masyarakat 

pesisir dan sumber daya ikan yang 

ada.. 

Dilaporkan bahwa ditemukan 

buangan air limbah langsung ke 

laut berwarna putih keruh serta 

mengeluarkan bau menyengat 

di pantai yang dekat dengan 

pemukiman. Limbah air tersebut 

merupakan buangan langsung ke 

pesisir dari Perusahaan Pengolahan 

Ikan. Buangan limbah tersebut 

dapat merusak sumberdaya ikan 

Muncar….,siapa yang tidak tahu Muncar ? Sebuah 
kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang berada 
di Propinsi Jawa Timur. Selain sebagai bandar ikan 

laut terbesar kedua setelah Bagan Siapi-api,  wilayah 
kecamatan Muncar ini juga merupakan pusat industri 
perikanan dan industri pengolahan perikanan yang 
berjumlah mencapai kurang lebih 223 industri. 

Sorot
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mata dan kulit. Diduga air buangan 

berasal dari beberapa perusahaan 

perikanan yang ada disekitarnya. 

Produksi hasil tangkapan nelayan 

berupa ikan Lemuru telah berkurang 

jauh dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya, padahal ikan lemuru 

merupakan primadona hasil 

tangkapan nelayan setempat.

Berdasarkan temuan diatas maka 

kasus tersebut telah melanggar :

Undang-undang No 31 tahun 1. 
2004 tentang Perikanan Pasal 

12 ayat (1) jo Pasal 86 ayat (1) 

dengan ancaman hukuman 

maksimal 10 tahun penjara dan 

denda 2 milyar.

Undang-Undang  No 27 tahun 2. 
2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-

upaya penegakan hukum dengan 

menerapkan Peraturan perundang-

undangan dan Peraturan Pemerintah 

juga telah dilakukan untuk penertiban 

kawasan industri yang ada di 

Muncar. 

Semenjak mendapat pembinaan 

dan pemantauan langsung oleh 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Intansi terkait yang ada didaerah, 

kondisi perairan dan lingkungan di 

kawasan Muncar dari tahun ketahun, 

terutama dari Tahun 2007 s/d 2010 

secara perlahan mulai mewujudkan 

hasil walau secara perlahan.  Hal 

ini dapat dilihat dari tingkat 

pencemaran perairan yang sudah 

mulai menurun dan indikator kualitas 

air seperti BOD, COD dan TSS yang 

selalu dipantau. Akan tetapi hasilnya 

masih diatas baku mutu air. Sebagian 

perusahaan sudah memfungsikan 

IPAL untuk mengurangi pencemaran, 

namun untuk memaksimalkan 

dan mengatasi pencemaran, pihak 

perusahaan harus membuat IPAL 

yang memenuhi stándar untuk 

kapasitas penampungan limbah 

sebelum dibuang kebadan air/ Laut.

Namun, dibalik upaya yang telah 

dilakukan masih belum optimal. 

Permasalahan yang dihadapi saat 

ini adalah terbatasnya lokasi untuk 

tempat pengelolaan air limbah (IPAL) 

dan lamanya birokrasi dalam realisasi 

IPAL terpadu khususnya dalam 

pembebasan tanah yang dilaksanakan 

pemerintah daerah. 

Verifikasi kasus pelanggaran 

sumberdaya kelautan segera 

dilakukan untuk memastikan 

Pulau Kecil Pasal  35  jo Pasal 

73 dengan ancaman minimal 

2 (dua) tahun penjara paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan 

pidana denda paling sedikit 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah).

IPAL (Instalasi Pengolahan Air 

Limbah) adalah merupakan salah 

satu solusinya. Pemerintah Daerah 

setempat bersama dengan instansi 

terkait sebenarnya telah melakukan 

pembinaan, pengawasan dan 

mencarikan teknologi yang sesuai 

untuk design IPAL, baik untuk 

perusahaan itu sendiri ataupun 

terpadu sebagai solusi mencegah 

pencemaran perairan. Selain itu, 

dan ekosistem yang ada di perairan 

pesisir Muncar maupun Selat 

Bali.  Menurut penduduk sekitar, 

buangan limbah air yang masuk ke 

laut tersebut mengandung soda api, 

yaitu bahan yang digunakan dalam 

proses pemasakan minyak ikan 

yang mengeluarkan bau tak sedap, 

berwarna putih keruh dan langsung 

dibuang ke laut yang lokasinya 

sangat dekat dengan perumahan 

penduduk. 

Bahan yang digunakan untuk 

memasak atau mengolah minyak 

ikan menggunakan soda api (NaOH).  

Air limbah cukup mengganggu 

aktifitas sehari-hari masyarakat 

setempat karena mengeluarkan 

bau yang tidak sedap. Ditemukan 

pula ada beberapa keluhan sakit 

Sorot
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memudahkan pengawasan dan 

pemantauan terhadap perusahaan 

yang memanfatkan IPAL tersebut. 

Para pelaku usaha pengolahan ikan 

di wilayah Muncar sangat berharap 

pemerintah dapat menjembatani 

dan merealisasikan dibuatnya 

IPAL terpadu. Umumnya, mereka 

terkendala masalah dana dalam 

pembuatan IPAL.

Keseriusan Ditjen. Pengawasan 

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 

dalam rangka menanggapi masalah 

ini diwujudkan bersama dengan 

Kementerian Lingkungan Hidup, 

dimana pada tanggal 19 Oktober 2010 

lalu di Hotel Inna Simpang - Surabaya 

telah dilaksanakan pertemuan 

tentang upaya Pengendalian 

Pencemaran Industri Perikanan di 

Muncar. Dari pertemuan tersebut 

dihasilkan bahwa, tindakan tegas 

dan  pengawasan yang melekat bagi 

pelaku usaha oleh instansi terkait 

adalah langkah yang harus segera 

dilakukan.

Pengembangan kawasan ber-

konsep Minapolitan difokuskan 

pada aspek wilayah. Sebuah wilayah 

bisa dikembangkan menjadi sebuah 

industri kelautan dan perikanan 

dari hulu hingga hilir. Adanya 

IPAL terpadu terhadap limbah 

yang akan dibuang ke laut akan 

mengoptimalkan terbebasnya 

perairan dari pencemaran. Ini 

merupakan salah satu upaya dalam 

rangka pengembangan industri 

kelautan dan perikanan dari hulu 

hingga hilir. Hal ini juga akan 

memudahkan pengawasan dan 

pemantauan terhadap perusahaan 

yang memanfatkan IPAL tersebut. 

Diharapkan pada tahun 2011 akan 

terjadi percepatan peningkatan 

produksi dan pengembangan 

kawasan yang saling terpadu di 

seluruh kawasan MINAPOLITAN 

yang telah digulirkan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) 

sejak 2009. Ditjen. PSDKP Sebagai 

Direktorat Jenderal yang memiliki 

Inovasi dalam rangka mendukung 

Penciptaan sistem pengawasan 

pencemaran dalam menjamin 

produktivitas minapolitan sangat 

memerlukan system pengawasan 

yang efisisen, efektif dan tepat 

sasaran. l

dan menanggapi pengaduan dari 

masyarakat setempat. Untuk itu 

maka Tim dari Direktorat Pengawasan 

Sumberdaya Kelautan mengadakan 

pengawasan langsung ke lokasi 

pencemaran. Sebagai kawasan 

Minapolitan, sudah seharusnya 

tindakan cepat dan tegas dilakukan. 

Saat pengawasan dilakukan, limbah 

buangan tidak terlihat banyak. 

Kegiatan pengais minyak yang biasa 

dilakukan oleh masyarakat dan 

dijumpai di sepanjang jalan tidak 

terlihat pada saat itu. Menurut 

pengawas perikanan yang berada 

di Muncar, ini terjadi karena pada 

saat itu bukan merupakan musim 

ikan, sehingga kegiatan produksi 

oleh Industri Ikan hanya sedikit dan 

bahkan ada yang tidak berproduksi. 

treND  kualitaS  air   kali mati – muNcar taHuN 2007 - 2010

StatuS kualitaS air laut - muNcar

limbah yang dibuang. Namun saat 

ini limbah yang dibuang masih tetap 

mengandung soda api.

Melalui APPI (Asosiasi 

Pengalengan dan Penepungan 

Ikan), perusahaan yang menjadi 

anggotanya menyadari tentang 

kerusakan ekosistem akibat 

pembuangan limbah. Menurut 

mereka pembuatan IPAL terpadu 

adalah solusi yang dapat diambil. 

Dengan adanya IPAL terpadu 

limbah yang akan dibuang ke laut 

sudah terbebas dari pencemaran 

secara terpadu. Hal ini juga akan 

Upaya dari beberapa perusahaan 

yang ada dalam rangka pengelolaan 

air limbah sebenarnya telah di-

lakukan. Mereka telah melakukan 

pembebasan lahan disekitar 

perusahaan yang dipersiapkan 

untuk pembuatan IPAL. Beberapa 

perusahaan telah menggunakan alat 

pengolah limbah seperti Separator 

dan Evaporator untuk meminimalisir 

Sorot
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Pemberdayaan 
POKMASWAS 

untuk Perlindungan 
Sumberdaya Kelautan

Perairan Lombok Timur dan Lombok Utara 
(Nusa Tenggara Barat)

tim  Direktorat Pengawasan Sumberdaya 
Kelautan bersama Satker PSDKP Labuhan 
Bajo dan Pokmaswas Sambalia Lombok 
Timur melakukan kegiatan pengumpulan 
bahan keterangan (PULBAKET) dan 
pemantauan langsung di lapangan terkait 
dengan aktivitas penambangan karang yang 
merusak lingkungan ekosistem perairan di 
wilayah perairan Lombok Timur dan Lombok 
Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Pengambilan/penambangan karang 
umumnya diambil dari Pulau Kapal, Pulau 
Peranda, dan Pulau Konondo Lombok 
Timur. Penambang karang berasal dari 
Desa Leper, Aimanis, dan Menanga Baris. 
Terumbu karang yang mereka ambil 
akan  digunakan untuk bahan bangunan. 
Di Kabupaten Lombok Timur kegiatan 
penambangan/pembakaran karang untuk 
kapur terjadi di Dusun Mananga Baris, Desa 
Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaja. Desa 
tersebut berpenduduk 2.310 jiwa (462 KK), 
dengan mata pencaharian pokok sebagai 
nelayan dan penambang karang untuk 
kapur. Aktivitas penangkapan ikan dengan 
menggunakan bahan peledak (destructive 
fishing) disekitar wilayah perairan Gili 
Petagan, Gili Bidara, dan Gili Kondo Lombok 
Timur juga masih sering terjadi. Kegiatan ini 
juga dapat merusak terumbu karang. Pelaku 
pengebom berasal dari  Labuan Lombok 
Kec. Pringgabaya.

  Warga desa sedang mengumpulkan 
terumbu karang hasil penambangan

Di Dusun Mananga Baris terdapat 25 – 
30 tungku pembakar karang ukuran sedang 
dan besar, setiap tungku rata-rata dapat 
menampung 100 – 200 karung material 
karang (grafile)  dan setelah di bakar 
selama 4 (empat) hari dapat menghasilkan 
kapur antara 50 - 100 karung volume 50 
kg, dengan harga 1 (satu) karung kapur Rp 

25.000,- ( atau Rp 500,-/kg). Sehingga dapat 
diprediksi dalam waktu 4 (empat) hari, 1 
(satu) tungku dapat menghasilkan kapur 
rata-rata 75 karung = 75 x 50 x 1 = 3.750 kg  
(3,75 ton) kapur, dan dalam waktu 1 (satu) 
bulan dapat dihasilkan kapur = 3.750 x 7,5 x 
25 = 703.125 kg (703,125 ton), dengan nilai 
Rp 351.562.500,-. 

Tungku Pembakaran Terumbu Karang

Apabila 1 (satu) karung material karang 
(grafile) volume 50 kg ekuivalent dengan 
luasan karang 2 m2, maka dapat diprediksi 
tingkat kerusakan karang dalam 1 (satu) 
bulan di daerah tersebut sekitar 703.125 x 
2 m2 = 1.406.250 m2 (140,625 ha); sehingga 
dalam 1 (satu) tahun tingkat kerusakan 
karang  di daerah Lombok Timur dapat 
mencapai =140,625 x 12 = 1.687, 5 Ha; suatu 
tingkat kerusakan yang cukup signifikan.

Dampak penambangan karang terhadap 
lingkungan di NTB menyebabkan terjadinya 
abrasi dan erosi pantai yang cukup serius, 
rusaknya habitat/lingkungan perikanan 
dan menurunnya hasil tangkapan nelayan 
di daerah tersebut. Abrasi dan erosi pantai 
menyebabkan hancurnya 1 (satu) pulau 
kecil yaitu Pulau Gili Lebur (Pulau Kapal) 
yang kondisinya sekarang sudah rata 
dengan air laut. TPI (Tempat Pendaratan 
Ikan) di Desa Labuhan Lombok hampir tidak 
berfungsi lagi karena nelayan sudah jarang 
mendaratkan ikan ke TPI tersebut. 

Aktivitas pembakaran karang menjadi kapur

Sorot
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Berdasarkan permasalahan tersebut 
di atas, maka Direktorat Pengawasan 
Sumberdaya Kelautan melakukan sosialisasi 
dan pembinaan di beberapa desa nelayan 
yang penduduknya masih melakukan 
pengerusakan terhadap terumbu karang 
(Destructive Fishing)Beberapa desa binaan 
Direktorat Pengawasan Sumberdaya 
Kelautan yang dibina sejak tahun 2008 yaitu 
Dusun Jambe Anom dan Dusun Teluk Dalem, 
Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok 
Utara, penduduknya dulu menangkap ikan 
dengan menggunakan bom/racun dan 
menambang karang untuk bahan bangunan 
(kapur). Saat ini berkat hasil koordinasi 
dengan Pemda Lombok Utara dengan 
Direktorat Pengawasan Sumberdaya 
Kelautan, KKP sejak tahun 2008 memberikan 
masukan kepada Pemerintah Daerah agar 
kegiatan tersebut sudah dihentikan oleh 
Pemerintah Daerah setempat. Dahulu 
Jumlah penambang karang yang terdata di 
kedua dusun tersebut berjumlah 145 orang 
(76 KK).

Hal yang sama juga dilakukan oleh 
Pemda Kab. Lombok Utara dalam upaya 
menanggulangi paska penambangan 
karang dan destuctive fishing. Kebijakan 
Pemda Kab. Lombok Utara untuk menyetop 
kegiatan penambangan/ pembakaran 
karang bersamaan dengan ditetapkannya 
NTB sebagai salah satu tempat tujuan para 
peserta Yacht Rally dari Australia pada 
kegiatan Sail Bunaken 2009. Semua kegiatan 
yang bersifat destructive harus di stop dan 
digantikan dengan kegiatan yang bersifat 
konservasi seperti budidaya/transplatasi 
karang dan perbaikan lingkungan/habitat 
perikanan dengan trumbu karang buatan, 
karena dari 230 ha luas terumbu karang di 

Pemaparan Materi oleh 
Direktur Pengawasan Sumberdaya Kelautan 

Lombok Utara 75 %  (173 ha) sudah hancur.
Agar masyarakat tidak melakukan 

penambangan/pembakaran karang lagi, 
maka semua tungku-tungku yang ada 
di Lombok Utara sudah dihancurkan, 
dan sebagai kompensasinya masyarakat 
diberikan mata pencaharian alternatif 
berupa kegiatan budidaya rumput laut, 
budidaya ikan, bantuan alat tangkap ikan 
hias yang ramah lingkungan, dan rehabilitasi 
terumbu karang dengan transplatasi karang 
dan pemasangan terumbu karang buatan. 

Masyarakat Dusun Jambe Anom dan 
Dusun Teluk Dalem, Desa Medana, Kec. 
Tanjung, Kab. Lombok Utara sudah mulai 
merubah pola kehidupannya dengan 
mengembangkan matapencaharian 
alternatif yaitu budidaya rumput laut 
dan tranplatasi karang. Ada sekitar 180 
unit (rak/para-para) dari besi  yang sudah 
ditanami dengan  500 buah stek karang 
jenis Acropora sp, yang sebagian sudah 
siap di panen. Hal ini merupakan dampak 
positif yang harus terus dikembangkan. 
Kegiatan posistif ini juga didukung 10 

(sepuluh) POKMASWAS yang tergabung 
dalam POKMASWAS Lembaga Musyawarah 
Nelayan Lombok Utara. Selain melakukan 
kegiatan pengawasan,mereka juga 
melakukan budidaya/tranplatasi karang, 
bekerjasama dengan Konsorsium Samudera 
Bali, sebagai fasilitator.

Untuk mengantisipasi kerusakan 
lingkungan tersebut Pemda Lombok Utara 
saat ini sedang mempersiapkan Rancangan 
Perda tentang Larangan Pengambilan 
Karang. Berbeda dengan Kabupaten 
Lombok Timur sudah memiliki Perda No. 2 
Tahun 2009 tentang Larangan Pengambilan 
Karang, namun Perda tersebut belum 
berjalan secara efektif karena kurangnya  
sosialisasi  dan lemahnya penegakan 
hukum. Dinas Kelautan dan Perikanan 
Propinsi NTB dan Kabupaten Lombok 
Timur juga melakukan koordinasi dengan 
Kepolisian dan Satpol PP setempat untuk 
menindaklanjuti masalah tersebut. Mereka 
melakukan sosialisasi terhadap masyarakat 
di lokasi tempat pembakaran karang dan 
memberikan bantuan berupa mesin perahu 
dan alat tangkap jaring sebagai dukungan 
untuk mengganti mata pencaharian. 

Agar masyarakat tidak lagi melakukan 
perusakan terhadap ekosistem terumbu 
karang seperti di Nusa Tenggara Barat 
ini maka program-program seperti 
Minapolitan-lah yang merupakan 
langkah yang tepat untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat . Bersamaan 
dengan hal tersebut PERDA No. 2 Tahun 
2009 yang sudah dimiliki juga ikut mengawal 
pelarangan dan penindakan secara hukum 
dalam kaitannya dengan pelanggaran 
pengerusakan ekosistem perairan akibat 
penambangan karang sekaligus kegiatan 
penangkapan ikan dengan menggunakan 
bom/racun. (Drm) l

RegulasiSorot
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korupsi telah menjadi penyakit yang menggrogoti di negara ini. 
Terapi-terapi terus dilakukan akan tetapi korupsi masih selalu ada.  
Salah satu faktor penyebab korupsi di Indonesia adalah adanya konflik 
kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Pemahaman 
yang tidak seragam mengenai konflik kepentingan menimbulkan 
penafsiran yang beragam dan berpengaruh terhadap performa konerja 
Penyelenggara Negara. 

Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara 
negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan memiliki kepentingan pribadi atas 
setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat 
mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Sedangkan 
Penyelengara negara adalah seseorang yang menjabat atau memiliki 
kekuasaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi 
negara dalam wilayah hukum negara dan mempergunakan anggaran 
yang seluruhnya atau sebagian berasal dari negara, misalnya pejabat 
negara, pejabat publik , penyelenggara pelayanan publik dan berbagai 
istilah lainya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Berbagai bentuk dan situasi konflik kepentingan juga sering terjadi 
dan dihadapi oleh penyelenggara Negara antara lain adalah:

Situasi yang menyebabkan seseorang menerima pemberian/- 
penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan.
Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/instansi - 
untuk kepentingan pribadi/golongan.
Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi - 
dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan
Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/instansi/perusahaan - 
yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sehingga 
menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan 
jabatan lainya
Situasi dimana penyelenggara negara memberikan akses khusus - 
kepada pihak tertentu.
Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti - 
prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang 
diawasi
Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi - 
dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai
Post employement (berupa trading, influence, rahasia jabatan)- 
Situasi dimana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri - 
besarnya gaji/remunerasi
Moonlighting atau outside employment (bekerja diluar pekerjaan - 
pokoknya)
Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak - 
masyarakat
Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang - 
menyalahgunakan wewenang.

Pojok Anti Korupsi

Agar Konflik Kepentingan tidak berlarut-larut maka perlu 
adanya penanganan konflik kepentingan. Banyak faktor yang 
menjadi Pendukung keberhasilan Penanganan konflik kepentingan 
yaitu:

komitmen dan keteladanan Pemimpin1. 
 Para pemimpin/pejabat atasan wajib mempergunakan 

kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan 
kepentingan lembaga, kepentingan publik ,kepentingan 
pegawai, dan berbagai faktor lain.
Partisipasi dan Keterlibatan Para Penyelenggara Negara2. 

 Para Penyelenggara Negara harus sadar dan paham tentang isu 
konflik kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus 
mencegah terjadinya konflik kepentingan.
Perhatian khusus atas Hal Tertentu3. 

 Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu 
yang dianggap berisiko tinggi menyebabkan terjadinya 
situasikonflik kepentingan.
langkah langkah preventif4. 

 Langkah-langkah preventif akan tumbuh dalam suatu budaya 
organisasi yang terbuka dimana dimungkinkan pembahasan 

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU N0. 20 
Tahun 2001 berasal dari pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, yang 
dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU N0.3 Tahun 1971, dan 
Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, 
yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk 
korupsi menurut Pasal  ini, harus memenuhi unsur-unsur:

Setiap orang;1. 
Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;2. 
Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;3. 
Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat 4. 

sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan 
kewajibannya.

masalah-masalah konflik kepentingan secara bebas diantara 
para pegawai, wakil-wakil pegawai dan pihak-pihaklain yang 
mempunyai perhatian pada konflik kepentingan.
Penegakan Kebijakan Konflik Kepentingan5. 

 Agar kebijakan berjalan efektif maka perlu adanya:
Sanksi yang memadai- 
Mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran - 
kebijakan yang ada
Instrumen penanganan konflik kepentingan yang secara - 
berkala diperbarui.

Pemantauan dan evaluasi6. 
 Kebijakan konflik kepentingan juga perlu dipantau dan evaluasi 

secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan 
dengan lingkungan yang terus berubah.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan penanganan konflik 
kepentingan diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak 
pidana korupsi di kalangan penyelenggara negara. Setidaknya 
korupsi tidak terus berkembang biak dan terus menjadi sumber 
masalah. l (Sumber: Komisi pemberantasan Korupsi, (KPK).

Pasal 5 ayat (1) huruf a uu No.31 tahun 1999jo. uu 
No.20 tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (1) 
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana 
denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah) setiap orang yang:

…….a. 
memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau b. 

penyelenggara Negara karena atau berhubungan  dengan 
sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan 
atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(kPk ri)

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf b UU N0. 20 
Tahun 2001 berasal dari pasal 209 ayat (1) angka 2 KUHP, yang 
dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU N0.3 Tahun 1971, dan 
Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang 
kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk 
korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

Setiap orang;1. 
Memberi sesuatu;2. 
Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;3. 
Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang 4. 

bertentangan dengan kewajiban,  dilakukan atau tidak dilakukan 
dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat (1) huruf a uu No.31 tahun 1999jo. uu 
No.20 tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat (1) 
1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau 
pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus 
lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

memberi atau menjanjikan sesuatu kepada a. 
pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan 
maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara 
Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

……b. 
(kPk ri)

Menyuap pegawai negeri adalah Korupsi
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Yth.Bpk Sesditjen PSDKP, pertama-tama kami sampaikan terima 
kasih dan apresiasi dengan disediakannya rubrik aspirasi ini sehingga 
kami dapat langsung menyampaikan permasalahan yang kami hadapi. 
Kami dari Bidang Kelautan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan 
Perikanan Propinsi Riau. Perkenankan kami melaporkan bahwa saat 
ini di Propinsi Riau belum memiliki kantor Satker PSDKP dari pusat 
sedangkan potensi kelautan dan perikanan yang ada di Riau cukup 
banyak. Setidaknya terdapat 7 (tujuh) Kabupaten yang memiliki 
potensi kelautan dan perikanan yaitu Kab. Rokan Hilir, siak, Meranti, 
Indragiri Hilir, Pelalawan, Dumai dan Bengkalis. Saat ini kami hanya 
memiliki 1 (satu) unit kapal patroli pengawas milik Dinas KP Riau 
namun karena keterbatasan alokasi anggaran kami hanya dapat 
melaksanakan patroli pengawasan 1 (satu) kali setiap tahunnya untuk 
masing-masing wilayah perairan Kabupaten dan Propinsi. Tenaga 
Pengawas sangat minim dan yang berstatus PPNS hanya 1 (satu) 
orang. Sehingga selama ini ketika ada pelaku pelanggaran yang berhasil 
kami tangkap, kami mengalami kebingungan untuk menyerahkan 
kepada siapa. Selain itu pengetahuan kami tentang SOP Pengawasan 
dan Penyidikan pun sangat minim. Oleh karena itu dikesempatan ini 
perkenankan kami mengajukan permohonan dan pertanyaan sbb:

Kami sangat mendukung bila Ditjen PSDKP akan membentuk 1. 
Satker PSDKP di Riau.
Bagaimana caranya agar pegawai kami dapat mengikuti pelatihan 2. 
PPNS yang diadakan oleh Ditjen PSDKP Pusat?
Bagaimana kami dapat mengikuti sosialisasi ataupun berkonsultasi 3. 
tentang SOP Pengawasan dan Penyidikan?

Atas penjelasan Bpk.Sesditjen PSDKP kami ucapkan terima kasih

Warniati
 Kabid Kelautan dan Pengawasan Dinas KP Riau

ASPIRASI

Rubrik Aspirasi diasuh 

oleh ir. anshori Zawawi, mma. 

Sesditjen PSDKP. Kepada seluruh 

pembaca Barracuda yang memiliki 

pemikiran ataupun pertanyaan 

tentang Ditjen PSDKP maupun 

terkait pelaksanaan tugas sehari-

hari, silahkan menyampaikan 

aspirasinya kepada redaksi 

Barracuda melalui email 

humas_p2sdkp@yahoo.com 

atau Fax ke: 021-3520346

Jawaban:
Terima kasih atas perhatian dan peran serta ibu di rubrik Aspirasi ini. Kami 

harapkan kedepan tercipta koordinasi dan kerjasama yang semakin kuat dan 
baik antara Ditjen PSDKP dan seluruh instansi terkait di daerah. Kami sampaikan 
penghargaan atas dukungan Dinas KP Prov. Riau untuk membentuk Satker 
PSDKP di Prov. Riau, hal ini akan kami tindak lanjuti dan akan dibahas dalam 
perencanaan pembentukan Satker PDKP kedepan. Mengenai usulan untuk 
mengikuti Diklat PPNS Perikanan dan konsultasi tentang SOP Penyidikan dapat 
menghubungi Direktorat Penanganan Pelanggaran di Gd. Mina Bahari II Lt. 
15, Jl. Medan Meredeka Timur No.16 Jakarta tlp. 021-3519070 ext 1524 Fax 
021-3451057. Sedangkan untuk bertanya tentang SOP Pengawasan dapat 
menghubungi Direktorat Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Gd. Mina Bahari 
II Lt. 17, Jl. Medan Meredeka Timur No.16 Jakarta tlp. 021-3519070 ext 1724 Fax 
021-3523152. Terima kasih semoga bermanfaat. l 

PerikaNaN adalah semua kegiatan yang 

berhubungan dengan pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya 

mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan 

sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan 

dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Sumber Daya ikaN  adalah potensi semua 

jenis ikan.

lingkungan sumber daya ikan adalah perairan 

tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk 

biota dan faktor alamiah sekitarnya.

ikaN adalah segala jenis organisme yang seluruh 

atau sebagian dari siklus hidupnya berada di 

dalam lingkungan perairan.

PeNaNgkaPaN ikaN adalah kegiatan untuk 

memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam 

keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara 

apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan 

kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, 

mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau 

mengawetkannya.

PembuDiDayaaN ikaN adalah kegiatan 

untuk memelihara, membesarkan, dan/

atau membiakkan ikan serta memanen 

hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, 

termasuk kegiatan yang menggunakan kapal 

untuk memuat, mengangkut, menyimpan, 

mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau 

mengawetkannya.

PeNgelolaaN PerikaNaN adalah semua 

upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam 

pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, 

konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber 

daya ikan, dan implementasi serta penegakan 

hukum dari peraturan perundang-undangan di 

bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah 

atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai 

kelangsungan produktivitas sumber daya hayati 

perairan dan tujuan yang telah disepakati.

koNServaSi Sumber Daya ikaN adalah upaya 

perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan 

sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, 

dan genetik untuk menjamin keberadaan, 

ketersediaan, dan kesinambungannya dengan 

tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai 

dan keanekaragamansumber daya ikan. 

kaPal PerikaNaN adalah kapal, perahu, 

atau alat apung lain yang digunakan untuk 

melakukan penangkapan ikan, mendukung 

operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, 

pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan 

perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

NelayaN adalah orang yang mata pencahariannnya 

melakukan penangkapan ikan. l

JARGON
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Rehat

yan Hui 
adalah murid kesayangan Confusius yang 
suka belajar, sifatnya baik. Pada suatu 
hari ketika Yan Hui sedang bertugas, 
dia melihat satu toko kain sedang 
dikerumunin banyak orang. Dia mendekat 
dan mendapati pembeli dan penjual kain 
sedang berdebat. Pembeli berteriak: “3x8 
= 23, kenapa kamu bilang 24?” 

Yan Hui terpanggil untuk menengahi 
dan mendekati pembeli kain seraya 
berkata: “Sobat, 3x8 = 24, tidak usah 
diperdebatkan lagi”. Pembeli kain tidak 
senang lalu menunjuk hidung Yan Hui 
dan berkata: “Siapa minta pendapatmu? 
Kalaupun mau minta pendapat mesti 
minta ke Confusius. Benar atau salah 
Confusius yang berhak mengatakan”. 
Yan Hui: “Baik, jika Confusius bilang 
kamu salah, bagaimana?”  Pembeli 
kain: “Kalau Confusius bilang saya 
salah, kepalaku aku potong untukmu. 
Kalau kamu yang salah, bagaimana?” 
Yan Hui: “Kalau saya yang salah, jabatanku 
untukmu”. Keduanya sepakat untuk 
bertaruh, lalu pergi mencari Confusius. 

Setelah Confusius tahu duduk 
persoalannya, Confusius berkata kepada 
Yan Hui sambil tertawa: “3x8 = 23. Yan 
Hui, kamu kalah. Serahkan jabatanmu 
kepada dia. “Selamanya Yan Hui tidak 
akan berdebat dengan gurunya. Ketika 
mendengar Confusius bilang dia salah, 
diturunkannya topinya lalu dia berikan 

“BIJAKSANA 
ADALAH 
KUNCI 

KEBAHAGIAAN”
kepada pembeli kain. Orang itu mengambil 
topi Yan Hui dan berlalu dengan puas. 

Walaupun Yan Hui menerima penilaian 
Confusius tapi hatinya tidak sependapat. 
Dia merasa Confusius sudah tua dan 
pikun sehingga dia tidak mau lagi belajar 
darinya. Yan Hui minta cuti dengan alasan 
urusan keluarga. Confusius tahu isi hati 
Yan Hui dan memberi cuti padanya. 
Sebelum berangkat, Yan Hui pamitan dan 
Confusius memintanya cepat kembali 
setelah urusannya selesai, dan memberi 
Yan Hui dua nasehat : “Bila hujan lebat, 
janganlah berteduh di bawah pohon. Dan 
jangan membunuh.” Yan Hui bilang baiklah 
lalu berangkat pulang. 

Di dalam perjalanan tiba2 angin 
kencang disertai petir, kelihatannya sudah 
mau turun hujan lebat. Yan Hui ingin 
berlindung di bawah pohon tapi tiba2 ingat 
nasehat Confusius dan dalam hati berpikir 
untuk menuruti kata gurunya sekali lagi. 
Dia meninggalkan pohon itu. Belum lama 
dia pergi, petir menyambar dan pohon itu 
hancur. Yan Hui terkejut, nasehat gurunya 
yang pertama sudah terbukti. Apakah 
saya akan membunuh orang? Yan Hui 
tiba dirumahnya sudah larut malam dan 
tidak ingin mengganggu tidur istrinya. 
Dia menggunakan pedangnya untuk 
membuka kamarnya. Sesampai didepan 
ranjang, dia meraba dan mendapati ada 
seorang di sisi kiri ranjang dan seorang lagi 
di sisi kanan. Dia sangat marah, dan mau 
menghunus pedangnya. Pada saat mau 
menghujamkan pedangnya, dia ingat lagi 
nasehat Confusius, jangan membunuh. 
Dia lalu menyalakan lilin dan ternyata 
yang tidur disamping istrinya adalah adik 
istrinya.

Pada keesokan harinya, Yan Hui kembali 
ke Confusius, berlutut dan berkata: “Guru, 
bagaimana guru tahu apa yang akan 

terjadi?” Confusius berkata: “Kemarin 
hari sangatlah panas, diperkirakan 
akan turun hujan petir, makanya guru 
mengingatkanmu untuk tidak berlindung 
dibawah pohon. Kamu kemarin pergi 
dengan amarah dan membawa pedang, 
maka guru mengingatkanmu agar jangan 
membunuh”. 

Yan Hui berkata: “Guru, perkiraanmu 
hebat sekali, murid sangatlah kagum.” 
Confusius bilang: “Aku tahu kamu minta 
cuti bukanlah karena urusan keluarga. 
Kamu tidak ingin belajar lagi dariku. 
Cobalah kamu pikir. Kemarin guru bilang 
3x8=23 adalah benar, kamu kalah dan 
kehilangan jabatanmu. Tapi jikalau guru 
bilang 3x8=24 adalah benar, si pembeli 
kainlah yang kalah dan itu berarti akan 
hilang 1 nyawa. Menurutmu, jabatanmu 
lebih penting atau kehilangan 1 nyawa 
yang lebih penting?”

Yan Hui sadar akan kesalahannya dan 
berkata : “Guru mementingkan yang lebih 
utama, murid malah berpikir guru sudah 
tua dan pikun. Murid benar2 malu.” Sejak 
itu, kemanapun Confusius pergi Yan Hui 
selalu mengikutinya.

Cerita ini mengingatkan kita: bahwa 
menundukan ego dan hasrat kita demi 
kemasalahatan orang lain, apalagi orang 
banyak, merupakan tanda kedewasaan 
dan kebijaksanaan. Banyak hal sebenarnya 
tidak perlu dipertaruhkan (dikorbankan). 
Mundur selangkah, malah yang didapat 
adalah kebaikan bagi semua orang. 
Mulailah hidup bahagia karena melihat 
orang-orang sekitar kita bahagia. Bukan 
menanamkan pikiran bahwa kita akan 
bahagia bila mendapatkan semua yang 
kita inginkan. Sungguh bukan bahagia 
yang akan anda rasakan, tapi bersiaplah 
untuk menjumpai petaka demi petaka. l

(dari berbagai sumber)
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