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BAB III 

PENENGGELAMAN KAPAL ASING ILLEGAL DI INDONESIA 

 

3.1 Kebijakan penenggelaman kapal asing illegal di Indonesia 

Pada 20 0ktober 2014 dalam pidato pelantikan kenegaraan presiden Joko 

Widodo,
1
 beliau menegaskan tentang pentingnya kemanan kelautan yang dimiliki 

oleh Indonesia serta pemanfaatan secara tepat dan efisien, yang berisikan, bahwa 

kejayaan Indonesia berada pada kekuatan kelautan dan negara harus bekerja dengan 

sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, karena 

selama ini haluan kebijakan Indonesia tidak terfokus terhadap sektor kelautan namun 

lebih condong kepada sektor pembangunan. Oleh sebab itu, orientasi pembangunan 

yang lebih memperhatikan wilayah daratan perlu diubah mengingat laut merupakan 

sumber penghidupan di masa depan. Paradigma pembangunan di sektor kelautan 

yang menyimpan kekayaan alam yang luar biasa menjadi tugas bagi pemerintah 

untuk mengembalikan kejayaan bangsa ini sebagai negara maritim.  

Pengamanan kelautan lebih diperketat dan diperkuat dengan menambah 

infrastruktur dan armada kelautan untuk membendung ancaman-ancaman di kelautan 

dengan melakukan tindakan berupa pembakaran /atau penenggelaman kapal 

perikanan yang berbendera asing sebagai bentuk tindakan preventif. Penunjukkan 

                                                           
1
 Detik News,Op. Cit., hal.4 



50 
 

menteri perikanan dan kelautan yaitu Susi Pudjiastuti,sebagai penanggung jawab 

dalam mengatasi permasalahan pada kelautan Indonesia.
2
 

Persoalan pencurian ikan oleh kapal asing bukanlah persoalan hilangnya 

sumber daya perikanan belaka melainkan juga soal pelanggaran kedaulatan negara 

yang merupakan hal sangat prinsip bagi negara Indonesia.Proses penenggelaman 

kapal yang dilakukan saat ini tidak terlepas dari koridor-koridor hukum yang berlaku. 

Instruksi untuk melakukan penenggelaman bagi kapal asing yang melakukan 

pencurian ikan di wilayah Indonesia didasari oleh aturan dalam pasal 69 ayat 4 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, adapun pasal soal penenggelaman kapal 

asing  dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan yang berbunyi
3
: 

(1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan 

penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara 

Republik Indonesia.  

(2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilengkapi dengan senjata api.  

(3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, 

dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah 

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk 

pemrosesan lebih lanjut.  

                                                           
2
 Ibid, hal.4 

3
  Op. Cit., hal.3 
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(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa 

pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing 

berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 

 

Gambar 3.1 Pemberantasan Illegal Fishing 
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Dari gambar diatas terlihat jelas negara-negara yang melakukan Illegal 

Fishing di Indonesiadengan berbagai macam pelanggaran  baik dan ditindak sesuai 

undang-undang  45 tahun 2009 yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan.
 4

 

Dengan demikian, penenggelaman kapal asing illegal merupakan tindakan 

khusus yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan dalam menjalankan fungsinya 

sekaligus sebagai penegak hukum di bidang perikanan. Yang dimaksud dengan kapal 

pengawas perikanan
5
 adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk 

melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Di dalam pasal 

(1) tersebut menyatakan penyidik atau pengawas perikanan/kelautan  dapat 

melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan 

yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan 

yang cukup adalah
6
 bukti dugaan adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh 

kapal perikanan berbendera asing tersebut misalnya, kapal perikanan berbendera 

asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal 

Pengangkut Ikan (SIKPI),serta menangkap atau mengangkut ikan ketika memasuki 

wilayah kelautan Indonesia.  

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat 

dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik atau 

                                                           
4
 Kominfo, Stop Illegal Fishing, Jaga Laut Indonesia!, diakses dalam 

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5623/Pemberantasan+Illegal+Fishing/0/infografis, 

diakses pada (17/11/2016, 09:40WIB) 
5
 Ilham, Mengenal Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, diakses dalam 

http://www.djpt.kkp.go.id/ditsdi/arsip/c/860/Mengenal-Jabatan-Fungsional-Pengawas-Perikanan/, 

diakses pada   (17/11/2016, 09:45 WIB) 
6
 Ibid 

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5623/Pemberantasan+Illegal+Fishing/0/infografis
http://www.djpt.kkp.go.id/ditsdi/arsip/c/860/Mengenal-Jabatan-Fungsional-Pengawas-Perikanan/
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pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-

betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan contohnya adalah tindak pidana 

pencurian ikan yaitu menangkap atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah 

pengelolaan perikanan di Indonesia, Mantan Menteri Kelautan Perikanan di Kabinet 

Indonesia Bersatu (KIB) I, Freddy Numberi juga menyatakan
7
  bahwa setidaknya ada 

sekitar 60 kapal nelayan asing ilegal yang pernah ditenggelamkankapal-kapal asing 

illegal tidak diledakkan secara sembarangan, hanya kapal-kapal yang benar terbukti 

menangkap hasil laut di perairan Indonesia tanpa dokumen resmi yang akan 

ditenggelamkan. Jika kapal tersebut memiliki izin tangkap namun melanggar area 

penangkapan maka akan dikenakan sanksi selain peledakan kapal. Para awak kapal 

juga akan dideportasi ke negara asal. 

Gencarnya kegiatan pengawasan di wilayah kelautan Indonesia bertujuan 

untuk tercapainya kesejahteraan bangsa Indonesia. kekayaan sumberdaya kelautan 

dan perikanan yang dimiliki Indonesia sangat potensial untuk mensejahterakan 

bangsa dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing 

dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat nelayan 

Pemberlakuan peraturan penenggelaman kapal nelayan asing illegal yang  

menangkap ikan di perairan Indonesia,. merupakan salah satu bukti ketegasan dan 

keseriusan pemerintah untuk melindungi kekayaan laut Indonesia, dari segi 

keamanan, kebijakan ini efektif untuk mencegah terjadinya tindakan Illegal Fishing 

                                                           
7
 Tempo, Kapal/Nelayan Asing dan Pencurian Ikan, diakses dalam 

https://www.tempo.co/topik/masalah/170/kapal-nelayan-asing-dan-pencurian-ikan , diakses pada 

(17/11/2016, 10:45 WIB) 

https://www.tempo.co/topik/masalah/170/kapal-nelayan-asing-dan-pencurian-ikan
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dan memberikan dampak  kepada para nelayan asing illegal yang mencuri ikan di 

perairan Indonesia.  

Pemerintah menerapkan tindakan tegas atas kapal asing yang melakukan 

penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk menjaga 

kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, mengamankan usaha kelautan dan 

perikanan, termasuk menyelamatkan kerugian ekonomi, dan melindungi 

keberlanjutan mata pencaharian nelayan lokal dan perikanan. Pendekatan hard 

structure dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan, melakukan pemantauan 

posisi dan pergerakan kapal perikanan menggunakan sarana vessel monitoring system 

(VMS),
8
 melakukan operasi pengawasan di laut baik secara mandiri maupun dengan 

bekerjasama dengan institusi penegak hukum lainnya (TNI-AL, POLAIR, TNI-AU, 

BAKAMLA.) yang saat ini sedang gencar melakukan penenggelaman kapal ikan 

yang terbukti telah melakukan pelanggaran operasi di wilayah Indonesia.  

 Dampak dari kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan pemerintah 

mulai bisa dirasakan. Pada bulan Januari 2015, KPP mengklaim telah menyelamatkan 

satu juta ton ikan dari Illegal Fishing sebagai contoh,
9
 seperti nelayan di perairan 

Laut Arafuru lebih mudah mendapatkan ikan. Bahkan nelayan di daerah Muncar, 

                                                           
8
Vessel  Monitoring  System adalah  alat yang digunakan untuk  pengawasan kapal dengan tujuan   

menginspeksi kapal laut dengan cara mendeteksiknya,  memonitor  lokasi dan pergerakan   kapal,  

aktifitas kapal, jenis dan jumlah hasil  tangkapan serta informasi lainnya, Nafo,   Vessel Monitoring 

System (VMS), diakses dalam https://www.nafo.int/Fisheries/ReportingRequirements/VMS , diakses 

pada (28/01/2017, 23:20 WIB) 
9
 Kompas, Menteri Susi: "Illegal Fishing" Diberantas, Nelayan Lebih Mudah Tangkap Ikan, diakses 

dalam 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/26/133828926/Menteri.Susi.Illegal.Fishing.Diberanta

s.Nelayan.Lebih.Mudah.Tangkap.Ikan , diakses pada (28/01/2017, 23:23 WIB) 

https://www.nafo.int/Fisheries/ReportingRequirements/VMS
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/26/133828926/Menteri.Susi.Illegal.Fishing.Diberantas.Nelayan.Lebih.Mudah.Tangkap.Ikan
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/26/133828926/Menteri.Susi.Illegal.Fishing.Diberantas.Nelayan.Lebih.Mudah.Tangkap.Ikan
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Jawa Timur bisa mencetak surplus tangkapan hingga 300.000 ton,
10

 langkah tegas ini 

barulah awal pemerintah dalam memberantas Illegal Fishing, langkah berikutnya 

adalah bagaimana memelihara dan sekaligus mengoptimalkan sumber daya laut kita 

yang kaya. Salah satunya, melalui proses hilirisasi produk-produk hasil laut yang 

selain memberi nilai tambah ekonomi yang tinggi, juga sejalan dengan cita-cita kita 

untuk membangun negara maritim yang berdaulat. 

Di era globalisasi ini dimana hubungan antar negara menjadi sesuatu yang 

penting, terlebih hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangganya, Tindakan 

tegas suatu negara kepada warga negara asing tentu saja akan mempengaruhi 

hubungan baik kedua negara. berkaca melalui kasus penenggelaman kapal asing ini 

maka tindakan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapal asing tanpa 

bernegosiasi dengan negara asalnya dapat disimpulkan mempengaruhi hubungan baik 

kedua negara, pada tanggal 5 Desember 2014 tiga Kapal asal Vietnam melakukan 

tindakan Illegal Fishing di perairan Indonesia ditenggelamkan TNI AL
11

, akibat dari 

persitiwa tersebut pemerintah Vietnam melalui Kedubesnya di Jakarta melayangkan 

protes. Penenggelaman kapal nelayan asing illegal yang berasal dari Vietnam pekan 

lalu bahkan menarik perhatian dari media asing.  

Pemberitaan tentang penenggelaman kapal asing illegal yang mencuri ikan di 

perairan Indonesia menjadi sorotan media. Nyaris semua media massa memberitakan 

                                                           
10

 Ibid 
11

Edwin, Vietnam Protes Penenggelaman Kapal, Tiongkok Minta Penjelasan, diakses 

dalamhttp://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/18/vietnam-protes-penenggelaman-kapal-

tiongkok-minta-penjelasan, diakses pada (15/10/2016, 07.01 WIB) 
 

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/18/vietnam-protes-penenggelaman-kapal-tiongkok-minta-penjelasan
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/18/vietnam-protes-penenggelaman-kapal-tiongkok-minta-penjelasan
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mengenai tindakan pemerintah ini, tindakan tegas penenggelaman kapal asing pencuri 

ikan bukanlah tindakan yang salah secara hukum. Dilihat dari segi hukum ada pasal 

yang mengatur penenggelaman kapal pencuri ikan,walaupun melalui kebijakan 

penenggelaman kapal memungkinkan adanya konflik atau hubungan antar negara 

menjadi tidak baik, namun sudah seharusnya negara yang baik adalah negara yang 

menentang segala bentuk kejahatan yang dilakukan warga negaranya di negara lain 

dan menghargai setiap kebijakan dan hukum yang berlaku di negara lain. Jalan tengah 

dari masalah ini adalah dengan diadakannya kesepakatan antar negara mengenai 

penyitaan, pelelangan, atau penenggelaman kapal asing, hal ini tentu saja bertujuan 

untuk menjaga hubungan baik antar negara dan juga menekan tindakan-tindakan 

Illegal Fishing. 

 Kebijakan penenggelaman kapal asing juga diperkuat melalui undang-undang 

dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Di samping itu, 

Anggota Komisi III DPR, S. Dasco Ahmad mengatakan
12

 bahwa penenggelaman 

kapal ikan asing dipastikan akan menimbulkan efek jera karena kapal tersebut 

merupakan alat produksi utama pelaku pencurian, jika kapal dan perlengkapannya 

ditenggelamkan, pencuri akan berpikir untuk tidak mengulangi kembali pencurian di 

wilayah Indonesia, karena motif pencurian adalah untuk mencari keuntungan, 

Sehingga proses penenggelaman kapal asing illegal perlu dilakukan demi melindungi 

                                                           
12

Dasar Hukum, Dasar Hukum Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan, diakses dalam 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54e31f284a8ff/dasar-hukum-penenggelaman-kapal-asing-

pencuri-ikan, diakses pada(17/11/2016, 12.45 WIB) 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54e31f284a8ff/dasar-hukum-penenggelaman-kapal-asing-pencuri-ikan
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54e31f284a8ff/dasar-hukum-penenggelaman-kapal-asing-pencuri-ikan
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wilayah kelautan Indonesia dan perlunya partisipasi seluruh warga negara untuk 

mendukung kebijakan ini dengan sepenuh hati. 

Walaupun masih banyaknya  pro dan kontra mengenai instruksi Presiden Joko 

Widodo. penenggelaman kapal asing illegal yang melakukan tindakan Illegal Fishing 

di wilayah laut Indonesia telah  sesuai  sesuai dengan hukum yang berlaku. Instruksi 

tersebut bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah 

Indonesia dalam melindungi wilayah kekayaan laut serta melindungi kedaulatannya, 

sehingga melalui kebijakan penenggelaman kapal diharapkan bisa menimbulkan efek 

jera kepada pelaku Illegal Fishing. 

 

3.2  Peran Pemerintah dalam Pencegahan Illegal Fishing di Indonesia 

Disadari bahwa persoalan Illegal Fishing ini merupakan persoalan multi-

actors dalam konteks melibatkan banyak pihak (masyarakat nelayan, pemerintah dan 

pelaku perikanan); multi-level karena melibatkan juga aktor global (asing) khususnya 

yang terkait dengan konflik fishing ground, kerjasama multi-lateral di level sub-

regional maupun regional; dan multi-mode khususnya yang terkait dengan regulasi 

peraturan, law enforcement, hingga penyediaan fasilitas, dan prasarana pengawasan.  

Dengan mempertimbangkan efek ganda yang ditimbulkan dari persoalan Illegal 

Fishing seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pemerintah harus melaksanakan dua 

strategi secara simultan, yaitu strategi ke dalam (internal strategy) dan strategi keluar 

(external strategy). 
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Strategi ke dalam terdiri dari empat strategi, yaitu
13

 : 

1.  Penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap. 

Jumlah kapal penangkapan ikan yang diizinkan beroperasi di suatu daerah 

penangkapan ikan tidak melebihi jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan (80% 

MSY)
14

 agar usaha perikanan tangkap dapat berlangsung secara menguntungkan dan 

lestari. Strategi ini sudah cukup berhasil diterapkan oleh Menteri Kelautan dan 

Perikanan dalam hal ini Ibu Susi Pudjiastuti  melalui moratorium perizinan kapal GT. 

30 terutama eks. Kapal asing.
15

 Karena strategi ini memberikan perlindungan 

terhadap nelayan  lokal yang menggantungkan mata pencahariannya di laut dari para 

pelaku Illegal Fishing. 

2. Pembenahan sistem hukum dan peradilan perikanan. Lemahnya produk 

hukum serta rendah mental penegak hukum dilaut merupakan masalah utama dalam 

penanganan Illegal Fishing di Indonesia. Akan tetapi dengan disahkannya UU 

perikanan UU No. 45/2009 maka diharapkan penegakan hukum di laut dapat 

dilakukan. Dalam UU perikanan ini sanksi yang diberikan terhadap pelaku illegal 

fishing cukup berat.  

3. Penguatan armada perikanan tangkap nasional. Salah satu penyebab 

maraknya praktek illegal fishing di ZEEI adalah sedikitnya armada kapal ikan 

                                                           
13

 Polair, Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan dalam rangka pemberantasan 

Ilegal Fishing, diakses dalam http://www.polairjambi.or.id/?show=berita-detail&id=372 , diakses pada 

(28/01/2016, 13.50 WIB) 
14

 Ibid 
15

 Neraca, Menteri Susi: Moratorium Izin Kapal Agar Laut Lebih Lestari, diakses dalam 

http://www.neraca.co.id/article/47803/menteri-susi-moratorium-izin-kapal-agar-laut-lebih-lestari-

pembenahan-sektor-perikanan-tangkap , diakses pada (18/11/2016, 12.04 WIB) 

http://www.polairjambi.or.id/?show=berita-detail&id=372
http://www.neraca.co.id/article/47803/menteri-susi-moratorium-izin-kapal-agar-laut-lebih-lestari-pembenahan-sektor-perikanan-tangkap
http://www.neraca.co.id/article/47803/menteri-susi-moratorium-izin-kapal-agar-laut-lebih-lestari-pembenahan-sektor-perikanan-tangkap
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Indonesia yang beroperasi di daerah ZEEIdikarenakan kemampuan armada kapalnya 

yang rendah (kemampuan jangkauan pendek dan waktu berlayar singkat). Hal ini 

menyebabkan para nelayan asing dengan leluasa menangkap ikan di wilaya ZEEI.
 16

  

Dengan kata lain, kita harus menjadikan nelayan kita sebagai tuan rumah di lautnya 

sendiri.  

Sedangkan Strategi Keluar (external strategy) terkait dengan pentingnya 

kerjasama regional maupun international khususnya yang terkait dengan negara 

tetangga.  Dengan meningkatkan peran ini ada 2 manfaat sekaligus yang diperoleh.  

Yaitu :  

1. Indonesia dapat meminta negara lain untuk memberlakukan sangsi bagi 

kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia seperti yang diuraikan 

di atas.  Dengan menerapkan kebijakan anti IUU fishing secara regional, upaya 

pencurian ikan oleh kapal asing dapat ditekan serendah mungkin.   

2. Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi perikanan 

internasional,
17

 maka secara tidak langsung Indonesia telah meminimalisir Illegal 

Fishing yang dilakukan sehingga produk perikanan Indonesia relatif dapat ‘diterima’ 

oleh pasar internasional. Sehingga diharapkan dapat menekan praktek Illegal Fishing 

di Indonesia. 

 

                                                           
16

 Polair,Op.Cit.,Hal.70 
17

 WWF, Indonesia Menjadi Anggota Komisi Perikanan Wilayah Pasifik Barat dan Tengah, diakses 

dalam http://www.wwf.or.id/?29763/Indonesia-Menjadi-Anggota-Komisi-Perikanan , diakses pada 

(28/01/2016, 13.57 WIB) 

http://www.wwf.or.id/?29763/Indonesia-Menjadi-Anggota-Komisi-Perikanan
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3.2.1  Lumbung Ikan Nasional 

Dalam rangka untuk membentuk ketahanan pangan dan perikanan 

berkelanjutan, Indonesia menjadikan daerah Maluku sebagai lumbung ikan 

nasional,
18

 Maluku secara keseluruhan memiliki perairan seluas 658.294,69 km2 atau 

mencapai 92,4 persen,
19

 sebanyak 20 persen potensi perikanan tangkap Indonesia 

berada di wilayah ini. Berdasarkan hasil kajian,
20

 potensi perikanan di propinsi  ini 

mencapai 1,627 juta ton per tahun yang tersebar di tiga Wilayah Pengelolaan 

Perikanan (WPP), meliputi: Laut Banda; Laut Maluku, Teluk Tomini dan Laut 

Seram; dan Laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timor. Besarnya potensi tersebut belum 

diimbangi dengan pemanfaatannya, hingga tahun 2009 saja tercatat potensinya baru 

dimanfaatkan sekitar 21 persen atau 341.966 ton
21

 serta Maluku mempunyai stok 

lumbung ikan tuna terbesar di dunia dan juga sebagai salah satu bentuk perlindungan 

sektor perikanan di kelautan  akibat dampak dari Illegal Fishing.
 22

 

Konsep lumbung ikan nasional berbeda dengan sistem gudang dingin ( Cold 

Storage) yang biasa digunakan untuk pengawetan ikan namun lebih merujuk kepada 

tempat penyimpanan secara alami,. Lumbung ikan pada dasarnya adalah lumbung 

yang berada di alam, atau gudang hidup (life storage). Sebagai life storage maka 

                                                           
18

 Republika, Janji Menjadikan Maluku Lumbung Ikan Nasional Ditagih, diakses dalam 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/08/20/oc66i0334-janji-menjadikan-maluku-

lumbung-ikan-nasional-ditagih , diakses pada (28/01/2016, 14.00 WIB) 
19

 Ibid 
20

 Kodam, OPINI “KEKAYAAN LAUT MALUKU”, diakses dalam 

http://kodam16pattimura.mil.id/news/detail/19-OPINI-%E2%80%9CKEKAYAAN-LA UT-

MALUKU%E2%80%9D , diakses pada (28/01/2016, 14.15 WIB) 
21

 Ibid 
22

 Ibid 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/08/20/oc66i0334-janji-menjadikan-maluku-lumbung-ikan-nasional-ditagih
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/08/20/oc66i0334-janji-menjadikan-maluku-lumbung-ikan-nasional-ditagih
http://kodam16pattimura.mil.id/news/detail/19-OPINI-%E2%80%9CKEKAYAAN-LA%20UT-MALUKU%E2%80%9D
http://kodam16pattimura.mil.id/news/detail/19-OPINI-%E2%80%9CKEKAYAAN-LA%20UT-MALUKU%E2%80%9D
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sumber daya ikan bukan lagi menjadi objek eksploitasi tetapi untuk dikelola dan 

ditata dengan baik menjadi Pembangunan Perikanan Berkelanjutan  

Lumbung Ikan nasional menggunakan metode Life storage, dengan cara 

menyimpan ikan pada habitat aslinya dan hanya diambil ketika dibutuhkan.  Sebagai 

life storage, lumbung ikan berfungsi dalam menampung kelebihan atau surplus 

produksi, sebagai jaring pengaman (safety net) di kala paceklik, sebagai sumber benih 

yang menjamin proses produksi budidaya, dan menjamin kualitas pangan yang lebih 

baik di masa akan datang, Dengan memiliki perairan yang relatif subur, tidak 

tercemar, dan melimpah sinar matahari, diperkirakan Maluku akan menjadi sumber 

penting rumput laut dan alga dunia 

Serta pemberlakuan Konsepsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

dalam mengembangkan Maluku sebagai wilayah lumbung ikan nasional akan 

dilakukan melalui empat tahapan
23

:
 
 

1.   Pengembangan wilayah berbasiskan pada peluang pemanfaatan sumber 

daya kelautan dan perikanan. 

2. Potensi spesifik sumberdaya kelautan dan perikanan yang akan 

dikembangkan memiliki daya saing. 

3. Bagian-bagian wilayah yang akan dikembangkan didorong untuk salin 

bersinergi. 

                                                           
23
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4. Bagian wilayah dimantapkan dengan penerapan struktur pengembangan 

wilayah. 

Dalam upaya merealisasikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, KKP 

menetapkan tiga kebijakan utama.
24

 Yaitu: 

Pertama, pengembangan pusat pertumbuhan kelautan primer. Kebijakan ini 

ditempuh melalui tiga langkah, yaitu peningkatkan kualitas jaringan infrstruktur antar 

dan intra wilayah, mendorong investasi asing pada kegiatan ekonomi tersier berbasis 

sumberdaya kelautan dan perikanan, dan menyiapkan sumberdaya manusia yang 

terampil dan terdidik untuk mendukung pertumbuhan kegiatan ekonomi tersier. 

Kedua, pengembangan pusat pertumbuhan kelautan sekunder. Kebijakan ini 

ditempuh melalui dua langkah, yaitu membuka akses dari dan ke kawasan-kawasan 

pusat kegiatan produksi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan unggulan, dan 

mendorong pembangunan infrastruktur didalam kawasan perikanan dan wisata 

bahari. 

Ketiga, pengembangan pusat pertumbuhan kelautan tersier. Kebijakan ini 

ditempuh melalui dua langkah, yaitu membuka akses dari dan ke kawasan pusat 

permukiman, dan mendorong pembangunan infrastruktur dari dan ke lokasi 

pemasaran. 

Dalam mengembangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, KKP akan 

mensinergikan empat pihak, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan 
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masyarakat. Langkah ini merupakan implementasi dari strategi kolaboratif dalam 

eksekusi pembangunan sekaligus juga sebagai wujud upaya pencapaian keberlanjutan 

kelembagaan yang merupakan salah satu aspek dari pembangunan berkelanjutan. 

Lumbung ikan yang memiliki ciri keberlanjutan (sustainability) dan 

berkemampuan untuk reproduksi (reproduceable) yang penting bagi masa depa 

perikanan Indonesia dan yang terpenting harus menyejahterakan serta berguna bagi 

masyarakat. Sebagai lumbung ikan dunia diharapkan Indonesia mampu untuk 

membentuk ketahanan pangan bagi sektor perikanan Indonesia.Sehingga dengan 

adanya lumbung ikan nasional Indonesia dapat mengembangkan potensi nelayan 

lokal dan memajukan perekonomian negara. 

 

 


