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LAPORAN
NAPAK TILAS PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA

KETERANGAN: Ikan Hasil Tangakapan Nelayan di
PPN Ternate

Gambaran Umum
PROVINSI KEPULAUAN DI BATAS
NEGARA
Maluku Utara yang terletak di 3o LU – 3o LS dan
124o – 129o BT memiliki luas wilayah 145.801,10
km2. Memiliki sekitar 75% laut dari total luas
wilayahnya dan berbatasan langsung dengan
perairan di semua sisinya yaitu dengan Samudera
Pasifik di Utara, Laut Halmahera di sebelah
Timur, Laut Maluku di Sebelah Barat, dan Laut
Seram di sebelah Selatan membuat tantangan dan
peluang bagi Maluku Utara dalam pengelolaanya
khusunya di sektor perikanan.
Provinsi Maluku Utara menjadi pusat pelayanan
utama yang menjadi pusat kegiatan utama dalam
peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan
Negara serta pendorong pengembangan Kawasan
Perbatasan Negara tepatnya PKSN Daruba di
Kabupaten Pulau Morotai Salah satu fungsi PKSN
dalam sektor perikanan adalah sebagai pusat
kegiatan industri pengolahan dan jasa hasil
perikanan yang tertuang pada Peraturan Presiden
Nomor 34 Tahun 2015 tentang RTRPerbatasan
Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi
Papua Barat.

KETERANGAN: Aktivitas Pendaratan dan Lelang Ikan di PPN Ternate

Perikanan Tangkap Maluku
Utara
SEJUTA POTENSI YANG
MEMBUTUHKAN DAYA
Maluku Utara termasuk dalam tiga Wilayah
Pengelolaan Perikanan yaitu WPP-NRI 715,716,
dan 717. Fokus dari laporan ini melihat wilayah
Maluku Utara yang termasuk kedalam WPP 715.
Menurut Kepmen KP Nomor 47 Tahun 2017,
WPP-NRI 715 memiliki estimasi potensi
perikanan sebesar 631.703 ton meliputi ikan
pelagis kecil dan besar (non Tuna-Cakalang), ikan
demersal, ikan karang, udang peneid, lobster,
kepiting, rajungan, dan cumi-cumi dengan tingkat
pemanfaatan hampir secara keseluruhan Overexploited kecuali Ikan Demersal masuk kategori
Fully-exploited dan Ikan Karang masih dalam
kategori Moderate yang berarti upaya
penangkapan dapat ditambah.

Berdasarkan Statistik Daerah Maluku Utara
2019, Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara
2018 tertinggi terjadi pada lapangan usaha
industri pengolahan (32,13 persen),
sedangkan pertanian, kehutanan dan
perikanan hanya mampu tumbuh sebesar
3,16 persen.
Sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) dan Kawasan
Konservasi Perairan (KKP), Maluku Utara
memiliki potensi besar untuk stok sumber
daya ikan khususnya jenis Cakalang dan
Tuna sebagai komoditas unggulannya.
Selain menjadi kawasan konservasi, sebagai
tindakan untuk mencapai perikanan
berkelanjutan yaitu dengan adanya
moratorium terkait perikanan tangkap
memberikan dampak terhadap stok ikan dan
ukuran ikan.

KETERANGAN: Pelabuhan Perikanan Nusantara
Ternate
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Dampak dari moratorium tersebut, ukuran tuna menjadi lebih besar dari sebelumnya 20 kg/ekor menjadi 30 kg/ekor. Ukuran cakalang yang semula
jarang ditemukan dengan ukuran 3 kg/ekor saat ini banyak ditemukan dengan ukuran dan lebih dari ukuran tersebut. Sedangkan harga ikan tidak
dipengaruhi oleh peraturan tersebut namun dipengaruhi dan mengikuti fluktuasi harga perikanan dunia. Data perikanan per Agustus 2019 dari PPN
Ternate tercatat volume berdasarkan jenis komoditas ikan sebagai berikut.
Jenis Ikan

Volume (Kg)

Nilai (Rp)

Cakalang

877.034

17.034.162.000

Layang

999.142

12.225.956.000

Tuna

165.754

6.460.118.000

Tongkol

75.816

939.330.000

Lencang/Lencam

53.606

2.125.190.000

Data tahun sebelumnya yaitu 2018 menunjukkan bahwa volume produksi Maluku Utara sebesar 7.614.774 kg dari total volume produksi WPP 715
sebesar 129.904.511 kg. Perikanan tangkap Maluku Utara menggunakan banyak jenis alat tangkap ikan seperti alat penjepit dan melukai, alat yang
dijatuhkan, jarring angkat, jaring insang, jarring lingkar, pancing, dan perangkat. Berdasarkan data produksi DKP 2018, alat tangkap yang mendominasi
yaitu pancing sebanyak 78.985.775 unit. Data ini sejalan dengan informasi yang didapat di lapangan bahwa alat tangkap yang dominan digunakan pada
perikanan tangkap Maluku Utara adalah Pole and Line, Hand Line Tuna, dan Mini Purse Seine.
Dengan jumlah produksi perikanan yang tersedia masih terdapat kendala pada kaitannya dengan aktivitas ekspor terutama pada hasil tangkapan TCT
oleh nelayan kecil yang tidak dicatat (kapan ditangkapnya, daerah penangkapan, mutu ikan, dll) sehingga informasi tangkapan ikan yang menjadi syarat
lulus ekspor oleh pihak pengimpor tidak terpenuhi. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun PPN Ternate adalah melakukan
pembinaan/sosialisasi untuk meningkatkan transparansi informasi tangkapan ikan. Ditambah kekurangan pada fasilitas sarana prasarana terkait aktivitas
ekspor dan impor TCT terdiri dari sarana produksi, pabrik ikan perbengkelan, Cold Storage, ABF. Yang menjadi kendala disana adalah penyediaan
pabrik es yaitu hanya kapasitas 5 ton/hari yang dimiliki oleh PPN Ternate, yang dimiliki swasta yaitu 30 ton 1 unit, 20 ton 1 unit (kondisi rusak), 10
ton 1 unit, serta 60 ton di luar pelabuhan (kondisi rusak) mendukung operasional penangkapan. Hal inilah yang menjadi kendala pada saat musim
puncak penangkapan ikan sehingga nelayan kesulitan untuk mendapatkan es.
Melalui uraian tersebut, dengan potensi perikanan Maluku Utara yang tinggi masih diperlukan penyesuaian daya dari setiap sudutnya baik dalam
peningkatan Sumber Daya Manusia, peningkatan fasilitas pendukung perikanannya, dan sumber daya terkait lainnya.

KEBIJAKAN

Melihat Kebijakan Perikanan Maluku Utara
ARAH DAN PERANAN PERIKANAN
Berdasarkan Rencana Kerja KKP 2019, sasaran
strategis dan indikator kinerja sasaran strategis
produksi perikanan tangkap sebesar 8,40 juta ton.
Program dan kegiatan prioritas tahun 2019
dilaksanakan melalui 9 program. Program
berkaitan dengan perikanan tangkap dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 619.122.765
digunakan untuk membiayai 14 kegiatan prioritas.
Komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara
untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dapat
dilihat dari ditetapkannya Peraturan Daerah
Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Tahun
2018-2038.

Maluku Utara dalam pengelolaan perikanannya
telah melakukan kerjasama atau MoU dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Nelayan
Andon. Hal ini dilakukan untuk menghindari
konflik kepentingan perikanan dimana Maluku
Utara sebagai tempat penangkapan ikan/fishing
ground memang perlu untuk mengatur daerahnya
dalam membatasi dan mengontrol aktivitas
perikanan di dalamnya sehingga keberlanjutan
perikanan tetap terjamin.
Selain itu Maluku Utara bersinergi dengan
instansi terkait (Dirjen Perikanan Tangkap),
dinas-dinas terkait, provinsi-provinsi terkait,
lembaga-lembaga (NGO dan Akademisi). NGO
yang pernah bekerjasama yaitu SEA Project
USAID, MDPI, dan beberapa NGO lainnya.

Terdapat temuan yang menarik bahwa
walaupun Maluku Utara termasuk dalam
tiga WPP yaitu WPP-NRI 715,716, dan 717.
PPN Ternate menangani WPP 715, dan
disamping itu PPN Ternate diamanatkan
sebagai Lokasi Sekretariat WPP 717.
Sedangkan untuk WPP 715 sendiri
sekretariatnya berlokasi di Ambon.
Mengacu pada deskripsi yang ada terkait
besaran anggaran, target, penempatan
kelembagaan, sampai kekosongan jabatan
yang
dianggap
kurang
tepat
mengindikasikan
bahwa
pengelolaan
perikanan Maluku Utara masih perlu
dibenahi.
NOTE: Kajian Lengkap mengenai
Perikanan Maluku Utara khususnya WPP
715 akan dibahas pada Policy Paper.
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HAK ASASI MANUSIA PERIKANAN

Persiapan Melaut
CERITA NELAYAN MALUKU UTARA

SUARA NELAYAN
Dengan potensi perikanan yang dimiliki,
banyak penduduk Maluku Utara bekerja
sebagai nelayan dimana berdasarkan data BPS
2019, penduduk berumur >15 yang bekerja
pada lapangan usaha petanian, kehutanan,
perburuan, dan perikanan mengalami fluktuasi
selama tiga tahun terakhir dimana 2016
sebanyak 205.536, 2017 sebanyak 199.027 dan
2018 sebanyak 235.800. Sedangkan jumlah
RTP pada tahun 2018 sebanyak 3.762 unit dan
jumlah Nelayan sebanyak 20.646 orang.
Dukungan pemerintah terhadap Nelayan yaitu
dengan mengeluarkan Peraturan Menteri KP
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan
Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia
Perikanan. Sertifikasi HAM Perikanan ini
merupakan suatu proses untuk menilai dan
memastikan ketaatan pengusaha perikanan
dalam melaksasnakan Sistem HAM Perikanan.
Dengan menerapkan sistem HAM ini maka
sejalan dengan aturan terkait lainnya seperti
Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2015
tentang Sistem dan Sertifikasi HAM, Peraturan
Menteri KP Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal
Perikanan dan Keputusan Menteri KP Nomor
84 Tahun 2018 tentang Tim HAM Perikanan.
Keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang
didapatkan dengan mematuhi Sertifikasi
tersebut dilakukan guna melindungi hak-hak
para ABK. Selayaknya para Nelayan kita
mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan
risiko besar yang dihadapi mereka saat melaut
serta mereka sebagai tumpuan dan penggerak
perekonomian dalam sektor perikanan yang
mendasar.

KETERANGAN: Para Nelayan sedang
mempersiapkan bekal pangan untuk berlayar

Aktivitas perikanan termasuk didalamnya
nelayan yang sekaligus sebagai pelaku
perikanan itu sendiri sangat menarik untuk
ditelaah. Contohnya, kehidupan nelayan ketika
melaut yang memerlukan persiapan dimana
menurut salah satu Nahkoda Kapal yang
sedang bersandar di PPN Ternate menjelaskan
bahwa sekali melaut membutuhkan barangbarang seperti balok es, solar, bensin, tabung
gas, dan beras dengan ukuran karung. Lebih
menariknya, lauk untuk kebutuhan sehariharinya didapatkan dengan menangkap saat
melaut seperti cumi-cumi, ikan-ikan kecil dan
ikan hasil tangkapan utamanya, kemudian
mereka olah di dapur yang tersedia di dalam
kapal tersebut.
Dalam sekali melaut kapal dengan ukuran 29
GT membawa 11 ABK dengan rata-rata diatas
20 tahun. ABK tersebut berasal dari Bitung dan
orang local Maluku Utara. Pemodalan untuk
biaya melaut berasal dari Kepala KUB. Untuk
durasi melautnya.sekitar 2 minggu per trip
dengan wilayah penangkapan di Laut Maluku
dan laut Halmahera.

KETERANGAN: Nampak Nelayan
mempersiapkan balok es untuk keperluan
selama penangkapan sampai pendaratan ikan

Selama melaut para nelayan saling bahu
membahu untuk mendapatkan hasil tangkapan
yang baik. Sejauh ini tidak ada pergesekan
maupun konflik yang dialami. Harapan yang
diinginkan
adalah
penambahan
investor/investasi perikanan di Maluku Utara
khususnya di Ternate sebagai tempat labuhnya
kapal agar harga ikan lebih bersaing, tutupnya.-
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KILAS BALIK

Harapan Maluku Utara Mencapai Lumbung Perikanan
MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DAN KOMITMEN
Dengan potensi dan komitmen daerah terhadap perikanan Maluku Utara
membutuhkan dukungan dan komitmen bersama baik dari dalam wilayah
sendiri dan dukungan pusat melalui penyesuaian anggaran terhadap
daerah kepulauan untuk sejuta potensi perikanan. Penyemarataan
anggaran perikanan seharusnya dapat menimbang bagaimana bentuk
wilayah apakah didominasi perairan laut atau daratan karena jumlah daya
yang dibutuhkan akan berbeda.
Hal lain yang perlu dibenahi adalah masalah izin kapal yang dirasa
memberatkan pelaku-pelaku perikanan daerah yang memiliki kapal
dengan izin pusat yaitu kapal berukuran diatas 30 GT. Baik dari segi
biaya dan waktu membuat nelayan maupun pemiliknya beralih ke kapalkapal yang berukuran kecil yang hanya membutuhkan izin daerah karena
dianggap lebih terjangkau dari segi jarak dan biaya.

Mengingat dalam praktek perikanan Maluku Utara masih ditemukan
indikasi-indikasi perikanan yang tidak berkelanjutan seperti pemakaian
bahan berbahaya dan modus lainnya maka diperlukan komitmen dari
seluruh pelaku perikanan karena regulasi yang ada saat ini telah
mendukung dalam mewujudkan perikanan berkelanjutan. Sehingga
integrasi dan komitmen bersama perlu ditingkatkan untuk mencapai citacita bersama dalam sektor perikanan berkelanjutan.
Lebih mendalam lagi harapan yang diinginkan Maluku Utara yaitu
mendapatkan wewenang lebih atau kepercayaan dari Pemerintah Pusat
dalam hal pengelolaan perikanan Maluku Utara terutama dalam kaitannya
dengan RZ3KP. Melalui harapan-harapn ini Perikanan Maluku Utara
membutuhkan dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh dari
semua stakeholder terkait untuk menggapai lumbung perikanan
berkelanjutan yang bermanfaat baik skala lokal, nasional, dan
internasional.

KOMITMEN MALUKU UTARA
MENCAPAI LUMBUNG PERIKANAN

Biarkan Laut itu Biru bersih,
Biarkan Ikan melimpah,
Biarkan Nelayan melaut,
Kecuali kau tak menginginkan lagi
ikan tersaji di atas piring.
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