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Juli empat tahun silam, Yayasan EcoNusa resmi berlayar dengan 
misi mewujudkan kedaulatan masyarakat untuk pengelolaan 
sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

EcoNusa adalah salah satu kru yang mengawaki kapal bernama 
planet Bumi dengan spesialisasi wilayah Tanah Papua dan 
Kepulauan Maluku. Namun, sebagaimana arus yang terus mengalir 
tanpa sekat, Yayasan EcoNusa kini mulai melebarkan layar untuk 
menjaga laut di penjuru Indonesia. Kami percaya, menjaga laut 
Indonesia yang kaya perlu beragam upaya dari banyak pihak. Oleh 
karena itu, kami berupaya membangun sebanyak mungkin kerja 
sama, termasuk dengan jurnalis. 

Hal ini menjadi awal pelayaran Yayasan EcoNusa dengan The Society 
of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ). Dengan kiprahnya 
di dunia jurnalisme lingkungan, SIEJ menjadi mitra strategis 
untuk menyuarakan dengan lantang cita-cita mewujudkan laut 
berkelanjutan. Oleh karena itu, Yayasan EcoNusa menggandeng 
SIEJ untuk menyelenggarakan Journalist Fellowsea 2021: Menjaga 
Laut dengan Jurnalisme Data. 

Yayasan EcoNusa dan SIEJ percaya bahwa informasi berbasis data 
dan fakta mampu menjadi pemandu kebijakan. Journalist Fellowsea 
2021 merupakan program fellowship bertema kelautan kedua yang 
diselenggarakan oleh EcoNusa.

Selama masa pendaftaran dua minggu, kami menerima lebih dari 
seratus pendaftar jurnalis profesional dari berbagai platform media 
dan tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Selanjutnya, 

Kata Pengantar
Yayasan Ekosistem Nusantara 
Berkelanjutan (EcoNusa)

Kata Pengantar Yayasan EcoNusa
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Kata Pengantar Yayasan EcoNusa

30 jurnalis terpilih memperoleh pelatihan mengenai liputan berbasis 
data dan jurnalisme lingkungan dari para pakar di bidangnya, lalu 
membuat proposal liputan di akhir masa pelatihan. 

EcoNusa dengan bangga mendukung realisasi 15 proposal liputan 
terbaik dari para peserta dengan topik yang beragam. Mulai dari 
sampah laut, alih fungsi area mangrove, hingga pencurian ikan oleh 
kapal ikan asing. 

Melalui karya jurnalistik, para peserta Journalist Fellowsea 2021 
memberikan kesaksian mengenai kondisi laut Nusantara. Mereka 
menyelami data untuk menemukan fakta, mulai dari potensi 
laut Indonesia yang menakjubkan, nasib yang tengah dihadapi 
masyarakat pesisir dan nelayan, hingga ancaman-ancaman terhadap 
keberlangsungan laut yang tak bisa lagi diabaikan.

Temuan-temuan mencengangkan dari para jurnalis peserta 
yang telah kami rangkum dalam buku ini tentu akan membuat 
kita termenung dan menyadari bahwa laut Indonesia tengah 
menghadapi ancaman nyata. 

Yayasan EcoNusa dan SIEJ mempersembahkan buku rangkuman 
karya-karya peserta Journalist Fellowsea 2021: Menjaga Laut 
dengan Jurnalisme Data sebagai rekaman pelayaran Journalist 
Fellowsea yang telah berlangsung April hingga Juni 2021. Buku ini 
sekaligus juga menjadi undangan bagi Anda untuk turut berlayar 
menjaga laut kita, karena kami percaya Anda juga juru kemudi bagi 
masa depan Bumi. 

Salam,

Bustar Maitar
CEO Yayasan EcoNusa
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Kelas Belajar merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan The 
Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)/Masyarakat 
Jurnalis Lingkungan Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas 
jurnalis dalam isu-isu lingkungan dengan konsep kelas.

Berbeda dengan kegiatan lainnya, model ini menggabungkan 
metode diskusi dan fellowship. Semangat dari penggabungan model 
ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
yang akan didapatkan para jurnalis selama mengikuti kelas belajar 
ini dan dapat diimplementasikan di pekerjaannya.

Kegiatan Kelas Belajar ini merupakan kerja sama SIEJ dengan 
Yayasan EcoNusa. Tema Kelas Belajar ini adalah Journalist 
Fellowsea: Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data. Jurnalis yang 
lolos mengikuti kelas ini sebanyak 30 orang dari berbagai media di 
Tanah Air. 

Mereka terpilih dari 130 proposal yang masuk. Masing-masing 
berasal dari media Pontianak Post, Harian Jogja, BeritaManado.
com, Suara Merdeka Semarang, Rakyat Sulsel, Harian Fajar Malut, 
Kaltim Post, Harian Metrosulawesi, Tribun Batam, Tempo, Jaring.id, 
TVRI Banda Aceh, IDN Times, Liputan6.com, Mongabay, Betahita.
com, Radio Elshinta, Times Indonesia, LKBN Antara, Independen.
id, Tirto.id, Merdeka.com, INews Semarang, Koran Harian Pelita 
Baru

Pendidikan di dalam kelas berlangsung selama enam kali pertemuan 
dari tanggal 1 April -16 April 2021. Selanjutnya 30 peserta diminta 

Kata Pengantar
The Society of Indonesian 
Environmental Journalists (SIEJ)

Kata Pengantar SIEJ
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Kata Pengantar SIEJ

membuat outline liputan untuk diseleksi oleh para mentor, guna 
memilih 15 outline terbaik untuk mengikuti Fellowship.

Sebanyak 15 peserta terpilih diminta untuk membuat tugas akhir 
selama satu bulan, yaitu melakukan liputan hingga berbentuk 
karya jurnalistik. Dari total 15 peserta, satu peserta menyatakan 
mengundurkan diri dan tidak mengikuti program sampai akhir.

Melalui Kelas Belajar ini, jurnalis mendapatkan dua hal sekaligus, 
yaitu skill jurnalisme data dan pengetahuan soal  isu kelautan dan 
perikanan.

Dan, inilah buku kompilasi karya dari peserta Kelas Belajar 
Fellowsea: Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data.

Saya juga menyampaikan terima-kasih atas dukungan dan kerja 
sama dari Yayasan EcoNusa untuk kegiatan ini.  Selain itu ucapan 
terima-kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang terlibat 
sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik dan sukses.

Ucapan terima-kasih juga saya sampaikan kepada jurnalis yang 
menjadi mentor Kelas Belajar ini, Adi Marsiela, Joni Aswira Putra 
dan Budi Nurgianto. Mereka inilah yang membantu mendampingi 
jurnalis selama pelatihan, memberikan masukan dan nasihat 
saat peserta menyusun rencana liputan sampai karyanya siap 
dipublikasikan.

Selamat membaca,

Jakarta, 15 Juni 2021

Rochimawati
Ketua Umum SIEJ
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Mendampingi proses pelatihan jurnalisme data dengan 
memanfaatkan data kelautan dan perikanan jadi tantangan 
tersendiri. Tantangan terbesar datang dari badan publik yang 
seharusnya memiliki atau menguasai data, karena mereka belum 
sepenuhnya membuka datanya kepada publik. 

Tantangan lainnya, keberagaman daerah atau wilayah kerja peserta. 
Dalam sesi pendampingan, tidak sedikit peserta yang mengaku 
menerima curahan hati dari pengelola atau pejabat pengelola 
informasi dan dokumentasi di badan publik karena mereka tidak 
menguasai datanya. Bahkan, ada peserta yang diminta membantu 
aparatur sipil negara saat mengetahui proses dan pencarian data 
untuk liputannya. 

Berbagai tantangan ini jadi daya tarik tersendiri bagi peserta untuk 
menghasilkan liputan yang berkualitas. Dalam diskusi bersama 
pendamping, peserta akhirnya dapat mengambil keputusan terkait 
dengan data-data yang mereka miliki, bukan data yang mereka 
harap miliki. 

Tentunya hasil liputan dari para peserta journalist fellowsea ini 
tidak sempurna. Namun, mengingat batas waktu serta ketersediaan 
data, 14 karya jurnalistik yang dihasilkan para peserta ini dapat 
menggambarkan betapa pentingnya liputan serupa dilakukan 
secara konsisten. Laporan jurnalistik berbasis data perlu dilakukan 
terus menerus agar jurnalisnya makin tajam dalam membuat 
pertanyaan dan analisis. 

Dengan demikian, narasi-narasi yang muncul dari laporan 
jurnalistik menjadi lebih mudah dipahami dan dimengerti publik. 

Kata Pengantar
Mentor

Kata Pengantar Mentor
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Kata Pengantar Mentor

Karena basisnya adalah fakta yang jelas sumber datanya dan bukan 
berbasis klaim semata.

Adi Marsiela  
Perwakilan Mentor
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Haris Prabowo
Tirto.id 

Mulai belajar menulis di Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi 
UPN Veteran Jakarta pada 2013. Alumnus kelas naratif 
dan liputan agama di Yayasan Pantau ini memulai karir 
sebagai jurnalis pada tahun 2018 di Tirto.id. Tertarik pada 
isu politik, diskriminasi, media, sejarah, dan kebencanaan.

“Journalist Fellowsea adalah salah satu beasiswa liputan yang 
terbaik dan paling berkesan. Saya jadi belajar banyak hal 
saat proses kelas belajar. Apalagi saat reportase ke lapangan. 
Memahami isu lingkungan, ekonomi politik, pertambangan, 
bertemu nelayan, hingga mengimplementasikan dalam karya 
jurnalisme data. Sebuah beasiswa yang penting untuk jurnalis.”
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Nasib Nelayan Halmahera 
Timur Berjibaku dengan 
Limbah Tambang Nikel

Lingkungan semakin rusak. Hasil tangkapan nelayan Halmahera Timur 
Anjlok. Berbanding terbalik dengan hasil tambang nilek PT Antam yang 
meroket.

Lanskap kontras perbukitan yang pitak akibat pertambangan nikel di sekitar Maba dilihat 
dari dermaga kecil Desa Mabapura. tirto.id/Hafitz Maulana

Kedua kaki Anas Pajung tenggelam sampai betis saat berdiri di atas 
timbunan lumpur dan batu kerikil di area Teluk Moronopo. Butuh 
tenaga ekstra bagi lelaki berusia 28 tahun ini untuk berjalan pelan-
pelan, langkah demi langkah. Sandal yang dipakainya beberapa 
kali tersangkut ke dalam lumpur.

Haris Prabowo - Tirto.id 

Jumat, 4 Juni 2021
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Nasib Nelayan Halmahera Timur Berjibaku dengan Limbah Tambang Nikel

Ia ingin membuktikan tempatnya berdiri merupakan timbunan 
sedimentasi limbah perusahaan pelat merah PT Aneka Tambang 
(Antam) yang sudah menahun. Perusahaan dengan profit bersih 
Rp1,15 triliun per tahun ini menjalankan operasi pertambangan 
nikel di atas bukit, yang limbahnya mengalir ke arah pesisir pantai.

Anas berkata limbah lumpur dan batu dari perusahaan yang sudah 
beroperasi sejak 2006 tersebut mencemari pesisir pantai. Di bawah 
tempat Anas berdiri, awalnya area terumbu karang yang menjadi 
rumah bagi para ikan.

Ayah Anas adalah nelayan yang ikut dalam program transmigrasi 
besar-besaran dari Sulawesi ke Halmahera pada 1980-an. 
Orangtuanya sering bercerita dahulu banyak nelayan yang mencari 
ikan di Teluk Moronopo, tapi sekarang sudah lenyap.

“Ikan kembung yang biasa dikonsumsi masyarakat yang jadi 
primadona,” kata Anas kepada saya, pertengahan Mei lalu. 
“Sekarang rumah-rumahnya [ikan kembung] sudah hancur.”

Teluk Moronopo berada di Desa Soasangaji, Kecamatan Kota Maba, 
Halmahera Timur, Maluku Utara. Butuh waktu lima jam untuk 
menempuh perjalanan dari ibu kota Provinsi Maluku Utara, Sofifi.

Sedimentasi tebal dari limbah tambang PT Antam yang mencemari kawasan mangrove di 
Teluk Moronopo, Maba, Halmahera Timur. Menurut warga, kawasan ini dulunya rumah 
ikan. tirto.id/Hafitz Maulana
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Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur mencatat 
luasan sedimentasi limbah sudah mencapai empat hektare. Di 
bagian paling menjorok ke laut, yang berjarak sekitar 100 meter dari 
sumber pembuangan limbah, timbunan lumpur dan batu setinggi 
nyaris satu meter dari permukaan pantai.

Pihak perusahaan berupaya menanam bakau untuk menutupi 
limbah tersebut, tapi Anas mengatakan cara tersebut sia-sia karena 
limbah terus mengalir. Mangrove pun tak terlihat tumbuh, kontras 
dengan hutan bakau alami yang sudah lebih dulu hadir.

Di salah satu sudut area bakau yang baru ditanam, ada palang 
bertuliskan “Konservasi Penanaman Mangrove PT. Antam”, 
dengan tahun tanam pertama kali pada 2009.

“Jadi mangrove yang diberdayakan akibat dari pencemaran dari 
limbah ini, sudah beberapa kali upaya mereka tanam, cuma tidak 
seiring dengan masifnya kegiatan tambang mereka,” kata Anas.

Keadaan yang memburuk itulah yang membuat warga 
berdemonstrasi menuntut PT Antam untuk menghentikan aktivitas 
tambangnya pada 7 April 2021. Namun, tak ada respons dari pihak 
perusahaan.

Lahan mangrove tertimbun sedimentasi limbah pertambangan nikel PT Antam di Teluk 
Moronopo, Maba, Halmahera Timur. tirto.id/Hafitz Maulana

Haris Prabowo - Tirto.id 
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Operasi pertambangan nikel di atas bukit Teluk Moronopo 
merupakan bagian dari wilayah konsesi izin pertambangan PT 
Antam hingga 2040. Luas konsesinya mencapai 39.000 hektare, atau 
lebih dari setengah wilayah DKI Jakarta. Konsesi itu mencakup 
Kecamatan Maba dan Kecamatan Kota Maba.

Selain di Teluk Moronopo, PT Antam masih melakukan pengerukan 
nikel di Tanjung Buli, Desa Wayafli, Kecamatan Maba, sejak 2001; 
dan di Pulau Pakal, Kecamatan Kota Maba, sejak 2011.

Sebelumnya, PT Antam mengeksploitasi Pulau Gee, Kecamatan 
Maba, sejak 1998. Saat ini pulau tersebut sudah masuk tahap 
rehabilitasi, kendati bukti eksploitasi seperti pembukaan lahan 
masih belum sepenuhnya pulih.

Satu lagi, PT Antam sudah membangun pabrik smelter pemurnian 
nikel di Tanjung Buli sejak 2012. Izinnya hingga 2032, tapi belum 
beroperasi saat ini.

Itu artinya, sudah lebih dari dua dekade PT Antam, perusahaan 
negara yang dibentuk tak lama setelah Orde Baru berdiri, 

Lanskap Teluk Moronopo, salah satu kawasan operasi penambangan nikel PT Antam. Adlun 
Fiqri untuk Tirto.id

Nasib Nelayan Halmahera Timur Berjibaku dengan Limbah Tambang Nikel
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mengeksploitasi dua kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, 
berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Imbas Limbah Nikel: Ikan Tak Layak Tangkap

Tangan kanan Nur Santi, 32 tahun, tengah menjemur ragam ikan di 
atas jaring panjang yang ditopang kayu-kayu di depan rumahnya. 
Tangan kirinya memegang ember hitam berisi ikan teri hingga ikan 
kembung. Tak jauh dari tempatnya, beberapa lelaki mengumpulkan 
ikan-ikan yang sudah kering dan dimasukkan ke dalam karung-
karung untuk siap dijual.

Santi, orang Sangir Talaud, Sulawesi Utara, merantau ke Pulau 
Belemsi, Kecamatan Maba, bersama suaminya yang seorang 
nelayan sejak 2007.

Ia bercerita pendapatan para nelayan di pulau itu semakin 
berkurang dari tahun ke tahun. Santi ingat ada masa saat hasil total 
tangkapan nelayan di pulau itu dalam satu bulan bisa mencapai 
22 ton. Angka itu disebut bisa mencukupi kebutuhan pangan ikan 

Bangunan pabrik smelter pemurnian nikel di Tanjung Buli, Halmahera Timur, yang belum 
beroperasi hingga kini. Tirto.id/Hafitz Maulana

Haris Prabowo - Tirto.id 
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untuk se-Kabupaten Halmahera Timur. Sedangkan untuk saat ini, 
500 kilogram dalam satu bulan sudah merupakan prestasi.

“Saat ini rata-rata pendapatan kepala keluarga per bulan hanya 
Rp3 juta,” kata Santi kepada saya, akhir Mei lalu. “Tahun 2008, bisa 
Rp10 juta per bulan.”

Bagi Santi, penghasilan Rp3 juta tidak cukup untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Biaya hidup serba tinggi, sebab bahan 
pangan mesti dibeli di pulau lain. Menggunakan kapal pula.

“Karena di sini tak bisa berkebun. Cuma ada ikan. Sayur harus 
beli,” katanya. “Ambil air bersih juga butuh naik kapal, dan itu 
butuh ongkos untuk bensin.”

Apa yang dirasakan Santi pernah diungkap dalam penelitian di 
lokasi para nelayan Pulau Belemsi melaut, kawasan Kecamatan 
Maba dan Kota Maba, oleh tiga akademisi pada 2016. Berjudul 
“Dampak Pertambangan Nikel terhadap Daerah Penangkapan Ikan 

Truk melintasi jalan sekitar desa Soasangaji menuju area pertambangan di Teluk Moronopo, 
Halmahera Timur. tirto.id/Hafitz Maulana

Nasib Nelayan Halmahera Timur Berjibaku dengan Limbah Tambang Nikel
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di Perairan Kabupaten Halmahera Timur,” riset ini menunjukkan 
masifnya aktivitas tambang di sekitar perairan tersebut berdampak 
ke menurunnya kualitas perairan dan menurunnya ukuran ikan 
layak tangkap untuk alat tangkap bagan.

Riset itu juga menyimpulkan ikan teri, yang menjadi salah satu 
tangkapan utama para nelayan di Pulau Belemsi, sudah masuk 
kategori tidak layak tangkap.

“Namun keberadaan nikel di perairan dapat berpengaruh terhadap 
kelangsungan hidup biota, termasuk ikan karena nikel bersifat 
racun,” tulis peneliti. “Kandungan logam berat dapat memengaruhi 
keberadaan ikan bahkan dapat menyebabkan kontaminasi 
bagi tubuh ikan, sehingga memengaruhi keamanan ikan untuk 
dikonsumsi.”

Dalam penelitian lain, kandungan nikel terlalu besar sangat 
berbahaya dan dapat menyebabkan “gangguan sistemik, gangguan 

Ronaldo dan Santi tinggal di Pulau Belemsi sebagai nelayan. Mereka mengeluhkan kapal-
kapal besar tambang nikel yang mencemari perairan dan merusak jaring ikan perahu nelayan. 
tirto.id/Hafitz Maulana

Haris Prabowo - Tirto.id 
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imunologi, gangguan neurologis, gangguan reproduksi, gangguan 
perkembangan, efek karsinogenik, dan kematian.”

Menjaring Limbah Alih-alih Ikan

Pulau Belemsi adalah salah satu pulau kecil di Kecamatan Maba. Ia 
berada tepat di tengah kepungan pulau-pulau yang menjadi tempat 
operasi PT Antam. Sebelah barat ada Tanjung Buli, Pulau Gee dari 
arah utara, dan Pulau Pakal di sebelah timur. Jumlah warga pulau 
itu tak sampai 200 orang dari 32 kepala keluarga, hanya diisi 23 
rumah dan satu gedung gereja tempat berkumpul warga.

Semua warga menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Saya 
melihat deretan kapal-kapal, atau warga menyebutnya bagan, 
tertambat di pesisir pantai di hadapan rumah Santi.

Namun, menurut suami Santi, Ronaldo Riung, 46 tahun, masalah 
yang dialami para nelayan tak hanya soal turunnya hasil tangkapan 
ikan, melainkan ancaman dari kapal-kapal besar milik perusahaan 
tambang yang melintasi perairan tempat mereka melaut.

Lanskap Pulau Gee di Kecamatan Maba, salah satu pulau yang habis dikeruk mineral nikel 
oleh PT Antam sejak 1998. Saat ini pulau tersebut sudah masuk tahap reklamasi pasca 
tambang. Adlun Fiqri untuk Tirto.id

Nasib Nelayan Halmahera Timur Berjibaku dengan Limbah Tambang Nikel
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Ronaldo sudah menjadi nelayan kapal bagan sejak 1995. Metodenya 
masih tradisional. Untuk menangkap ikan, Ronaldo biasa 
menghabiskan satu-dua malam di satu titik tertentu hingga hasil 
tangkapan terkumpul.

Namun, beberapa tahun terakhir Ronaldo mengaku kapal bagan 
para nelayan sering dipindahkan secara paksa oleh kapal-kapal 
besar pemilik tambang tanpa sepengetahuan pemilik bagan. Karena 
kekuatan yang besar, bagan-bagan yang dipindahkan berakhir 
dengan sobeknya jaring hingga tempat tangkapan ikan yang rusak.

“Karena katanya bagan kami mengganggu jalur kapal [tambang],” 
kata Ronaldo.

Tak hanya itu, kapal-kapal besar milik perusahaan tambang juga 
membuang limbah ke laut lepas di area tempat para nelayan 
mencari ikan. Satu minggu sebelum saya menemui Ronaldo dan 
Santi, ada beberapa unit bagan yang terkena buangan oli kotor dari 
kapal tambang.

Lanskap Pulau Pakal di Kecamatan Maba yang dikeruk kandungan nikelnya oleh PT Antam 
sejak 2011. Adlun Fiqri untuk Tirto.id

Haris Prabowo - Tirto.id 
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Kepada saya, Ronaldo menunjukkan beberapa dokumentasi para 
nelayan berupa foto jaring dan terpal kapal bagan yang terpapar 
limbah tambang nikel dan oli di laut.

“Setelah kena buangan limbah tersebut, maka hilang semua ikan 
yang sudah ditampung dalam bagan,” kata Ronaldo. “Enggak 
mungkin, kan, tanah [bawah laut] mengeluarkan oli?”

Para nelayan di Pulau Belemsi terpaksa harus rutin mencuci jaring 
dan terpal minimal satu kali sepekan; perihal yang tak pernah 
dilakukan Ronaldo dan nelayan lain pada 1990-an.

“Kalau enggak dicuci dalam seminggu, sudah enggak mampu 
angkat jaring karena banyak lumpur berwarna merah,” katanya. 
“Bisa kita pastikan bahwa itu limbah tambang.”

Belakangan, pada 10 Maret 2021, PT Antam mengakui salah satu 
faktor menurunnya hasil tangkap nelayan karena perusahaan 
tambang beraktivitas di perairan Kecamatan Maba. Mereka berjanji 
menggelontorkan dana bantuan hingga Rp500 juta ke para nelayan.

Satu keluarga yang bermigrasi dari Bugis mengadu nasib sebagai nelayan di Pulau Belemsi 
sejak 4 tahun lalu. tirto.id/Hafitz Maulana

Nasib Nelayan Halmahera Timur Berjibaku dengan Limbah Tambang Nikel
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Menanggapi banyaknya keluhan tersebut, Sekretaris Korporat 
PT Antam, Yulan Kustiyan, mengklaim bahwa pihaknya telah 
memastikan pelaksanaan praktik penambangan mengikuti 
kebijakan lingkungan yang harus dipatuhi semua pihak. Pihaknya 
berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan 
tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah 
operasi.

Namun, Yulan mengklaim bahwa para nelayan di sekitar lokasi 
tambang tak berdampak apapun dan tetap bisa beraktifitas normal.

“Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh akademisi dari 
Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) Universitas Khairun 
(Unkhair) Ternate, sedimentasi yang terjadi di pesisir Moronopo 
sifatnya sementara dan tidak akan mengganggu aktivitas nelayan,” 
kata dia kepada Tirto (4/6), tanpa menjelaskan lebih rinci penelitian 
yang dimaksud.

Ia malah memberikan informasi bahwa wilayah Moronopo 
merupakan Kawasan Pertambangan dan Pertumbuhan Ekonomi, 
sesuai yang tercatat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010-2029.

Haris Prabowo - Tirto.id 
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Profesi Nelayan Terancam Tinggal Kenangan

Bagi masyarakat Kecamatan Maba dan Kecamatan Kota Maba, 
Pulau Belemsi kerap disebut “kampung nelayan terakhir” yang 
masih menyalurkan tangkapan ikan. Sayangnya, profesi nelayan 
terancam hilang jika ekspansi tambang nikel tak mempedulikan 
dampak lingkungan.

Selama dua dekade terakhir terjadi tren penurunan profesi nelayan 
di Kabupaten Halmahera Timur. Angka terbesar pernah mencapai 
8.587 orang pada 2004, tapi jumlahnya terus merosot dari tahun ke 
tahun, hingga tersisa 3.532 orang pada 2018.

Tren yang sama terjadi di Kecamatan Maba, jumlah nelayannya 
pernah mencapai 2.338 orang pada 2004 tapi hanya tersisa 245 
orang pada 2018. Begitu juga di Kota Maba, 347 nelayan pada 2011 
tapi tinggal 115 pada 2018.

Rambu lalu lintas kapal-kapal besar pengangkut material tambang nikel di perariran dangkal 
di Tanjung Buli. Bagi nelayan, lalu lintas kapal-kapal tambang ini menyulitkan mereka 
mendapatkan ikan. Belum lagi bila kapal-kapal tersebut sering meninggalkan oli bocor yang 
mencemari perariran tempat nelayan mencari ikan. tirto.id/Hafitz Maulana

Nasib Nelayan Halmahera Timur Berjibaku dengan Limbah Tambang Nikel
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Haris Prabowo - Tirto.id 
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Penurunan profesi nelayan ini seiring penururan produksi 
penangkapan ikan dan jumlah perahu selama dua dekade terakhir, 
menurut data Badan Pusat Statistik.

Saat saya menyodorkan data-data itu ke Iqbal Djurubasa, ia tak 
terkejut. Nelayan Desa Maba Pura berusia 39 tahun ini berkata pada 
1990-an, saat ayahnya masih melaut, hasil tangkapan per bulan bisa 
mencapai 4 ton. Nelayan tak perlu berlayar ke laut lepas sebab ikan 
melimpah di pesisir, kata Iqbal yang menjadi nelayan pada 2016.
Iqbal menduga, menurunnya hasil tangkapan ikan memaksa banyak 
nelayan, di pulau-pulau yang sumber utama mata pencahariannya 
seharusnya ikan, beralih profesi demi bertahan hidup.

“Di sisi lain, ada penyerapan tenaga kerja, yang tadinya nelayan 
berpindah ke tambang,” katanya.[]

Karya telah dipublikassikan di Tirto.id, 4 Juni 2021

Seekor ikan pada tumpukan tambang jangkar hasil memancing warga di dermaga desa Maba 
Pura, Kec Maba, Halmahera Timur. tirto.id/Hafitz Maulana

Nasib Nelayan Halmahera Timur Berjibaku dengan Limbah Tambang Nikel
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Mimpi Punya Mobil Listrik 
Mengorbankan Lingkungan 
Halmahera Timur

Pemerintahan Jokowi sedang gandrung mobil listrik. Nikel di Halmahera 
Timur pun dikeruk demi memuaskan hasrat itu.

Aktivitas eskavator dalam proses reklamasi pasca-tambang nikel di Pulau Gee, Kecamatan 
Maba, Halmahera Timur. tirto.id/Hafitz Maulana

Selama lima hari di Desa Maba Pura, Halmahera Timur, agaknya 
sulit mendapat gambaran jika desa tersebut pernah menjadi surga 
ekonomi keluarga nelayan. Tak ada kapal-kapal bagan bersandar 
di dermaga. Tak banyak juga hasil laut dijual di pasar pagi, yang 
kebanyakan hanya menjual sayur dan buah.

Hampir setiap pagi dan sore hari, warga berseragam perusahaan 
tambang hilir mudik. Bisa jadi tempat kerja mereka berada di 

Rabu, 9 Juni 2021

Haris Prabowo - Tirto.id 
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Mimpi Punya Mobil Listrik Mengorbankan Lingkungan Halmahera Timur

proyek Teluk Moronopo atau di proyek Tanjung Buli, dua proyek 
tambang nikel PT Aneka Tambang (Antam) yang berjarak cukup 
dekat dari Desa Maba Pura. Ada yang menunggu bus jemputan di 
pinggir jalan raya, ada juga yang menggunakan sepeda motor.

Perubahan ekonomi masyarakat Kecamatan Maba ini pernah 
termuat dalam laporan etnografi berjudul Perampasan Ruang 
Hidup: Cerita Orang Halmahera (2015). Buku ini menjelaskan 
bagaimana ekspansi tambang nikel di Maba mendegradasi corak 
produksi masyarakat yang semula menanam sagu dan menjadi 
nelayan, beralih ke pekerja tambang. Singkatnya, ada perubahan 
relasi antara manusia dan alam.

Laporan tahunan Badan Pusat Statistik menggambarkan produksi 
bijih nikel di Halmahera Timur memang naik drastis. Pada 2006, hasil 
pertambangan bijih nikel mencapai 728.460 metrik ton, sedangkan 
pada 2013 sudah mencapai 9.871.689 metrik ton. Disinyalir angka 
ini merangkak naik seiring permintaan pasar nikel.

Korporasi tambang nikel masuk ke wilayah desa selama dua dekade 
terakhir diakui oleh nelayan seperti Iqbal Djurubasa. Ia menilai ada 
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dampak buruk ke kohesi sosial antar warga desa. Ia masih ingat saat 
tahun 2000-an warga di Desa Maba Pura masih rutin membantu 
sesama secara sukarela tanpa pamrih.

Semisal saat ada hajatan pernikahan, sesama warga masih bisa 
membantu dan mendukung dengan fasilitas yang dimiliki secara 
cuma-cuma.

Namun, Iqbal berkata kultur seperti itu sudah mulai terkikis saat 
banyak warga telah bekerja di perusahaan tambang dan memiliki 
pendapatan besar. Perubahan pendapatan ini beriringan perubahan 
pemikiran warga, katanya.

“Untuk membantu tetangga secara sukarela itu sekarang sudah 
mulai berkurang. Kita harus bicara dulu [mengenai uang] karena 
memang sekarang pendapatan per keluarga sudah menjadi 
ukuran,” ujar Iqbal.

“Semisal, ‘Anda sudah punya pendapatan kerja di perusahaan, 
masak sekarang enggak bisa kasih uang?’” katanya. “Padahal, dulu 
biasanya tidak seperti itu.”

Dengan terbata-bata, Iqbal menyebut saat ini warga sudah 
“cenderung komersial.”

Seorang warga memancing di dermaga Maba. Tirto.id/Hafitz Maulana

Haris Prabowo - Tirto.id 
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Impian Memproduksi Mobil Listrik

Untuk mengeruk bijih nikel di Kabupaten Halmahera Timur, PT 
Antam tidak sendirian. Sedikitnya ada 14 korporasi tambang nikel 
yang beroperasi di kabupaten itu, dari data resmi pemerintah yang 
dihimpun Tirto.

Sembilan izin perusahaan diteken oleh beberapa bupati, satu 
perusahaan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 2017, dua 
perusahaan diteken oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani 
Kasuba pada 2016, dan dua lagi tak diketahui, yakni PT Priven 
Lestari (Nikel) dan PT Weda Bay Nickel.

Rata-rata izin tambang mereka berakhir pada 2030, tapi hanya PT 
Antam yang memegang izin konsesi paling lama hingga 2040.

Perusahaan pelat merah ini tergabung dalam PT Industri Baterai 
Indonesia (IBC), konsorsium empat BUMN, tiga lainnya adalah 
Mining and Industry Indonesia (MIND IND), PT Pertamina, dan 
PT PLN. Pemerintahan Joko Widodo memberi mandat ke mereka 
untuk mengelola industri baterai kendaraan bermotor listrik dari 
hulu hingga hilir.

Pada 29 April 2021, perusahaan meneken kerja sama dengan 
konsorsium baterai LG dari Korea Selatan, dengan nilai investasi 
9,8 miliar dolar AS.

Sekretaris Korporat PT Antam, Yulan Kustiyan, berkata dalam 
skema pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik, 
perusahaan terlibat dalam pengolahan dan pemurnian nikel, bahan 
baku baterai, hingga paket sel baterai.

“PT Antam berkomitmen untuk menyuplai kebutuhan bahan 
baku,” kata Yulan lewat keterangan tertulisnya kepada Tirto, 4 Juni 
lalu. “Kali ini PT Antam mengambil peran dalam cakupan lebih luas 
dengan peluang lebih besar melalui IBC dalam mengelola sektor 
strategis Indonesia, khususnya pada komoditas nikel.”

Mimpi Punya Mobil Listrik Mengorbankan Lingkungan Halmahera Timur
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Haris Prabowo - Tirto.id 
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Sejak 2019, Presiden Jokowi memang memimpikan agar Indonesia 
menjadi pusat industri mobil listrik, terlebih setelah dia meneken 
peraturan tentang percepatan program kendaraan listrik berbasis 
baterai.
“Kita ingin dalam 2-3 tahun ini ada turunan nikel dapat diolah 
menjadi baterai litium karena kita punya nikel, kobalt, mangan dan 
bahan baku lain yang bisa dipakai oleh industri dalam membangun 
pabrik baterai litium dan Indonesia punya cadangan nikel terbesar 
nomor satu di dunia,” kata Jokowi pada sebuah forum para 
pimpinan korporasi, November 2019.

PT Weda Bay Nickel, yang punya izin tambang nikel di Halmahera 
Timur, disebut oleh Jokowi dalam forum itu saat menjelaskan ada 
dua kawasan industri khusus untuk produksi baterai kendaraan 
listrik. Satu lagi di Morowali, Sulawesi Tengah, yang menerima 
investasi 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp55,7 triliun dari China—
salah satunya oleh Tesla milik Elon Musk.

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, mencapai 
72 juta ton dari total cadangan dunia 139,4 juta ton atau 52 persen. 
Dan, 90 persen sumber nikel Indonesia tersebar di Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Mimpi Punya Mobil Listrik Mengorbankan Lingkungan Halmahera Timur
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Impian Jokowi secepatnya pasar mobil listrik bisa memberi 
pemasukan bagi negara. Menteri BUMN Erick Thohir meyakini 
Indonesia bisa menjadi pemain utama produksi mobil listrik. 
Adapun Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan, yang berperan dalam skema industri nikel, bermimpi 
agar Indonesia bisa mengekspor mobil listrik ke Australia dan 
Afrika.

Kendaraan listrik diklaim ramah lingkungan, yang dinilai bisa 
mengurangi emisi karbon, kendati industri listrik saat ini di 
Indonesia mayoritas masih bergantung pasokan PLTU batu bara, 
notabene adalah energi kotor.

‘Kami Butuh Lingkungan untuk Hidup’

Gembar-gembor mobil listrik ramah lingkungan justru tergambar 
sebaliknya di Halmahera Timur, terutama di kawasan teluk 
Kecamatan Maba yang jadi lahan tambang nikel.

Pada Mei lalu, limbah PT Antam di Teluk Moronopo mengalir ke 
laut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Timur, Harjon 
Gofur, berkata penyebabnya pengelolaan limbah di atas bukit tidak 
efektif dan berakhir jebol.

Guratan di salah satu Tanjung Buli, Halmahera Timur, akibat pertambangan nikel. tirto.id/
Hafitz Maulana

Haris Prabowo - Tirto.id 
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“Kalau kasus cekdam [tanggul pengaman] jebol, dalam dunia 
tambang itu sering terjadi,” ujarnya kepada Tirto, akhir Mei lalu. 
“Cuma kemudian terkadang lalai saat terjadi curah hujan tinggi 
pada kondisi tertentu. Kemudian limbah itu luber.”

PT Antam berusaha mengerem kerusakan lingkungan pesisir 
dengan menanam bakau beberapa tahun lalu. Menurut Harjon, 
langkah ini tidak efektif karena limbah terus mengalir ke perairan. 
“Memang posisi PT Antam lagi dilema,” katanya.

Harjon berkata lembaganya akan mengirim surat undangan 
pertemuan dengan pihak PT Antam dan akan menjelaskan hasil 
pengawasannya selama triwulan pertama 2021.

“Jelas konsekuensi terhadap dampak lingkungan ada kategori 
berat dan ringan,” katanya. “Tak ada kata toleransi sepanjang 
konsekuensi lingkungan itu sudah berat. Konsekuensinya ke izin 
usaha mereka.”

Instalasi batu yang ditumpuk di kawasan pulau reklamasi dekat dengan pabrik smelter 
pemurnian nikel Tanjung Buli, kawasan ini banyak bedeng-bedeng kedai kopi dan arena 
hiburan tak terawat. tirto.id/Hafitz Maulana

Mimpi Punya Mobil Listrik Mengorbankan Lingkungan Halmahera Timur
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Sekretaris Korporat PT Antam Yulan Kustiyan mengklaim 
perusahaan telah memastikan pelaksanaan praktik penambangan 
mengikuti kebijakan lingkungan. “Kami berkomitmen 
melaksanakan kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial 
kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi,” katanya kepada 
Tirto.

Iqbal, warga Maba yang hingga saat ini lebih memilih sebagai nelayan daripada beralih 
sebagai pekerja tambang nikel. tirto.id/Hafitz Maulana

Sementara bagi penduduk setempat seperti Iqbal Djurubasa, 
mendengar nikel itu nantinya akan jadi baterai mobil listrik yang 

Haris Prabowo - Tirto.id 
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*Adlun Fiqri turut berkontribusi untuk dokumentasi.

ramah lingkungan, ia hanya bisa tertawa. “Di sekitar tambang 
bukan hanya ada manusia, tapi ada lingkungan yang perlu dilihat.”

“Kami butuh lingkungan untuk hidup: tanah, air, ikan, dan 
sebagainya. Pemerintah harus lebih pakai hati untuk melihat kami 
yang ada di lingkaran tambang,” ujarnya.
Said Marsaoly, warga Desa Buli, Kecamatan Maba, mengeluhkan 
hal sama. Bagaimana bisa ada klaim kendaraan listrik bebas polusi 
dan ramah lingkungan di perkotaan jika sejak dari pembuatan 
bahan bakunya sudah mencemari lingkungan di pedesaan?

“Orang kota menikmati udara bersih tanpa polusi [dengan 
kendaraan listrik], orang kampung menerima segala risikonya,” 
katanya. “Pencemaran laut. Hutan gundul. Warga beralih jadi 
buruh tambang.”[]

Karya telah dipublikasikan di Tirto. id, 9 Juni 2021

Mimpi Punya Mobil Listrik Mengorbankan Lingkungan Halmahera Timur
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Abdus Somad
Jaring.id 

Lahir di Karangasem, Bali, 27 Tahun lalu. Perkenalannya 
pada dunia jurnalistik diawali dari Pers Mahasiswa 
Poros, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Setelah 
lulus kuliah pada 2018, kiprahnya  berlanjut dengan 
menjadi jurnalis lepas di Suara.com, Tempo, dan Gatra, 
untuk wilayah Yogyakarta. Pelbagai karya jurnalistik 
diproduksi termasuk keberhasilan meraih beasiswa 
peliputan Investigasi Bersama Tempo (IBT), agraria, 
hingga lingkungan. Kini, Somad bekerja untuk Jaring.id.   

“Program journalist fellowsea SIEJ dan Econusa membuka 
pengetahuan baru tentang laut dan data. Saya berharap apa 
yang dipelajari dalam program ini dapat membuat jurnalis 
konsisten untuk mengupas isu kelautan berbasis data.”



39Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data

Rusaknya Ekosistem Pulau di 
Seberang PLTU Jawa 7

Data yang termuat dalam Buku Statistik Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Banten periode 2014-2020 menunjukkan penurunan ekosistem terumbu 
karang, mangrove dan padang lamun dalam tiga tahun terakhir di Pulau 
Panjang, Pulau Lontar, Pulau Tunda, Pulau Satu, Pulau Dua dan Pulau 
Lima. Mengapa itu terjadi?

Muhammad Iqbal Elbetan (22) membelah gelap Kali Berung, Serang, 
banten dengan perahu berkapasitas mesin 6 paardenkrakracht (daya 
kuda). Ia bergegas keluar muara menuju lokasi tangkap sejauh satu 
kilometer. Jam baru menunjukkan pukul 04.00 WIB. Samar-samar 
terlihat dua alat pancing beserta umpan tergeletak di geladak.

Tapi di tengah jalan, lelaki yang berprofesi sebagai nelayan ini 
mengurungkan niat dan membalik haluan menjauhi area tangkap. 
Sebab kapal batu bara sudah beroperasi lebih dulu di jembatan 
timbang(jeti) milik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7. 

“Saya takut ditabrak,” kata Iqbal saat ditemui di Kramatwatu, 
Bojonegara, Serang, Jumat, 30 April 2021.

PLTU Jawa 7 dengan kapasitas 2x1.000 Megawatt (MW) merupakan 
pembangkit terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan yang 
membangun yakni PT Shenhua Guohua Pembangkit Jawa Bali (PT 
SGPJB), perusahaan konsursium antara China Shenhua Energy 
Company Limited (CSECL) dan PT Pembangkit Jawa Bali (PJBI) 
yang merupakan anak usaha PT PLN (Persero).

Kepemilikan saham CSECL di PLTU Jawa 7 mencapai 70 persen, 
sementara PJBI memiliki sisanya. Di Indonesia, sepak terjang 

Jumat, 4 Juni 2021

Rusaknya Ekosistem Pulau di Seberang PLTU Jawa 7 
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CSECL dalam memproduksi energi kotor tak hanya di Banten. 
Perusahaan energi dan infrastruktur terbesar di China ini juga 
membangun PLTU Mulut Tambang di Kalimantan Timur, PLTU 
Sumatera Selatan I dan PLTU Simpang Belimbing Muara Enim. 
Perusahaan mengkalim bahwa PLTU Jawa 7 merupakan industri 
ramah lingkungan lantaran menggunakan teknologi pemanas Ultra 
Super Critic (USC) yang mampu meredam buangan karbon dan 
limbah ke laut. 

Namun, Iqbal melihat sendiri bagaimana limbah bahang yang 
dialirkan pabrik setrum itu membuat permukaan air keruh, 
berbusa dan berbau busuk. Sementara nelayan lain, Lukman 
(50) mengeluhkan aktivitas kapal batu bara. Hampir setiap hari 
ia melihat hilir mudik kapal di tengah laut. Jumlahnya 3-4 kapal 
dalam sehari.

Lelaki yang sudah menetap puluhan tahun di Pulau Panjang ini 
menyakini bahwa aktivitas PLTU Jawa 7, mulai dari pengoperasian 
kapal batu bara sampai pembuangan limbah berpengaruh buruk 
terhadap ekosistem laut di sekitar tempat tinggalnya. “Gugusan 
terumbu karang bersampur lumpur, retak dan terdapat bintik-bintik 
berwarna putih. Nelayan banyak mengeluh. Biasanya tangkapan 
ada. Tahun ini malah tidak dapat. Jauh sekali perbedaannya,” 
katanya saat dihubungi Jaring.id, Sabtu 8 Mei 2021.

Sebelum PLTU Jawa 7 beroperasi, Lukman mengaku bisa 
menangkap 5 kuintal ikan, terdiri dari kakap, bandeng dan kepiting 
sekali melaut. “Sekarang mau dapat 10 kilogram saja agak susah. 
Tidak sedikit nelayan yang mengalami kesulitan ekonomi. Sekarang 
banyak alih profesi,” ungkapnya.

Abdus Somad - Jaring.id
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Penurunan hasil nalayan tradisional ini diakui Ketua Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI) Kramatwatu, Juari (51). Pada 2017, seorang 
nelayan masih mampu membawa 20 kilogram ikan sekali melaut. 
Tapi setelah 2019, tangkapan nelayan tidak lebih dari lima kilogram.

Jangankan mensubtitusi kebutuhan pokok, menurut Juardi, hasil 
tangkapan nelayan saat ini tak lagi bisa menutup ongkos melaut. 
“Ada perahu yang ditenggelamkan. Ada perahu yang dijual juga,” 
kata Juardi saat dihubungi Jaring.id di TPI, Jumat, 30 April 2021.

Rusaknya Ekosistem Pulau di Seberang PLTU Jawa 7 
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Jumlah perahu berukuran 5-10 GT yang beroperasi di sekitar Teluk 
Banten sejak 2019 terus merosot. Padahal pada 2017 jumlahnya 
tercatat 150 unit. “Sekarang mungkin hanya 15 kapal saja,” 
ungkapnya.

Meski begitu, para nelayan setempat tidak lagi beroperasi di 
Teluk Banten. Kebanyakan dari mereka, berburu ikan sampai ke 
Kepulauan Seribu hingga Lampung. Sekali melaut, kata dia, butuh 
ongkos sekitar Rp 750.000 - Rp 1 juta untuk membeli 80 liter solar 
per hari. “Ongkosnya makin besar. Itu pun belum tentu dapat,” 
kata Juardi.

Peneliti World Resources Institute (WRI) Indonesia, Armyanda 
Tussaidah menyatakan bintik putih yang muncul pada karang 
diakibatkan oleh perubahan suhu laut. Menurut dia, terumbu 
karang sangat sensitif. Peningkatan suhu sekitar 2-3 oC  saja dapat 
mengurangi laju pertumbuhan karang. “Sedangkan suhu di atas 
33 oC dapat menyebabkan fenomena pemutihan karang,” kata 
Armyanda kepada Jaring.id, Senin, 17 Mei 2021.

Data yang termuat dalam Buku Statistik Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Banten periode 2014-2020 menunjukkan penurunan 
ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun dalam 
tiga tahun terakhir di Pulau Panjang, Pulau Lontar, Pulau Tunda, 
Pulau Satu, Pulau Dua dan Pulau Lima.

Pada 2014, mangrove di Kabupaten Serang tercatat masih seluas 
628,5 hektar, tapi lima tahun berselang luasnya berkurang 50 persen 
menjadi 330 hektar. Sementara terumbu karang menurun hingga 133 
hektar dalam kurun waktu lima tahun. Dari total 250 hektare pada 
2014, menyusut menjadi 117 hektare di 2019. Dalam rentang waktu 
itu pula padang lamun menyusut lebih masif ketimbang terumbu 
karang dan mangrove. Dari 424,5 hektare, luasnya merosot tiga kali 
lipat menjadi hanya 120 hektare.

Rusaknya ekosistem laut ini yang kemudian berimbas pada hasil 
tangkap nelayan. Pada 2018, perolehan hasil laut tercatat hanya 
1.291 ton per tahun. Padahal sebelumnya, hasil laut yang dihasilkan 
daerah ini sebesar 8.123 ton. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, 
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Eni Sulistyani, tak menampik penurunan ekosistem laut di sekitar 
Teluk Banten. “Ini kemungkinan saja signifikan, tapi secara akademis 
belum dikaji lebih mendalam,” kepada Jaring.id, Jum’at 28 Mei 
2021. Sampai saat ini, tambahnya, pihaknya masih memperbaiki 
data terkait jumlah nelayan, armada dan produksi tangkap per 
tahunnya. “Kami kesulitan dengan data. Masih berbenah dari data. 
Kami akan cek,” kata dia.

Dampak Buruk Industri

Hasil penelitian yang dilakukan Fakultas Ilmu Perikanan dan 
Kelautan Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah pada 
November-Desember 2019 menemukan adanya kandungan logam 
berat pada padang lamun di sekitar Pulau Panjang dan Pulau Lima.

Riset yang diterbitkan Indonesia Journal of Marine Science ini 
menyebutkan bahwa padang lamun di kedua pulau tercemar logam 
dengan nilai konsentrasi antara 0,03-11,12 ppm. Tingkat paparan 
logam ini berada di atas baku mutu logam timbal sebesar 0,0005 
mg/l yang diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 
Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.

Abdus Somad - Jaring.id
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Peneliti Universitas Diponegoro, Faishal Fallah mengungkapkan 
pencemaran logam berat di kedua pulau itu tidak bisa dipisahkan 
dari aktivitas industri, seperti PLTU Jawa 7. “Aktivitas industri, lalu 
lintas kapal yang berdekatan dengan Pulau Panjang dan Pulau lima 
diduga menjadi sumber logam berat timbal,” ujar Faishal eFallah 
Rabu, 18 Mei 2021.

Pada Desember 2020 lalu, Jaring.id juga pernah menguji sampel air 
laut di sekitar PLTU 7 di Laboratorium Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Indonesia. Hasilnya 
diketahui bahwa total padatan tersuspensi (TSS) di lokasi tersebut 
mencapai 890 mg/L. Nilai tersebut delapan kali melebihi baku 
mutu limbah bahang. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
Nomor 8 Tahun 2009, batas maksimum TTS hanya sebesar 100 
mg/L.

Rusaknya Ekosistem Pulau di Seberang PLTU Jawa 7 
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Sementara hasil pengukuran suhu permukaan air dengan 
menggunakan thermometer menunjukan perubahan suhu 
menjadi 37,9 oC atau meningkat sekitar 6 oC setelah limbah bahang 
dituangkan ke laut. Baku mutu suhu limbah bahang pada Peraturan 
Menteri LH Nomor 8/2009 sebetulnya membolehkan kenaikan 
suhu 40 oC namun baku mutu suhu air laut di Keputusan Menteri 
LH No 51/2004 tak boleh lebih dari 2 oC.

Guru Besar Teknik Kimia Universitas Sultan Agung Tirtayasa, 
Banten, Yayat Ruhiyat menilai perubahan warna dan suhu muka 
air laut tidak bisa dianggap biasa. Hal itu bisa diakibatkan oleh 
instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang tidak baik. “IPAL yang 
bagus itu tidak berbau dan berlumpur,” kata Yayat kepada Jaring.
id saat dihubungi melalui telepon, Senin 24 Mei 2021.

Sebelum kondisi memburuk, Yayat menyarankan agar pemerintah 
segera memeriksa instalasi pembuangan milik PLTU Jawa 7. Dia 
tidak ingin proses produksi listrik tersebut berakibat buruk pada 
kelangsungan hidup masyarakat di sekitar Teluk Banten. “Yang 
dibuang ke masyarakat jangan berbau dan berbusa. Ini perlu ada 
pengawasan pemerintah,” ujarnya.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Fikerman 
Saragih sepakat dengan Yayat Ruhiyat. Pencemaran logam berat 
di perairan laut Serang menjadi bukti lemahnya pengawasan 
pemerintah. Ia menyarankan agar pemerintah segera melakukan 
audit terhadap industri yang beroperasi di pesisir laut Serang 
tersebut. “Pemerintah harus berani,” ungkap Fikerman Saragih 
kepada Jaring.id, Jum’at 21 Mei 2021.

Menurut Fikerman, perusahaan yang terbukti melakukan perusakan 
pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dijerat pidana penjara paling 
singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun. Hal ini sesuai Undang-
Undang Nomor Nomor 27 Tahun 2007 junto Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil.

Terlebih pada 2018 lalu, sebagian wilayah di perairan Banten telah 
ditetapkan sebagai wilayah konservasi sesuai Keputusan Menteri 
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Kelautan dan Perikanan Nomor 21/Kepmen-KP/2018 tentang 
Kawasan Konservasi Maritim HMAS PERTH. Kawasan konservasi 
ini terletak di 106° 7’ 15” Bujur Timur (BT) dan 5°51’ 18” Lintang 
Selatan (LS). Di situs tersebut terdapat bangkai kapal perang 
Angkatan Laut Australia, HMAS Pert yang karam pada saat perang 
dunia dua.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, Yani 
Setyamaulida saat dikonfirmasi mengaku sudah melakukan 
pengawasan terhadap PLTU Jawa 7. Sampai saat ini, menurut Yani, 
pengawasan masih berjalan. Meski begitu, Yani tidak berkenan 
menjelaskan secara rinci hasil dari pengawasan tersebut. “Kami 
mengawasi itu. Ketika ada temuan harusnya ada tindak lanjut yang 
mendalam,” ungkapnya saat dikonfirmasi Jaring.id, Senin, 24 Mei 
2021.

Hingga berita ini terbit, Jaring.id sudah berusaha menghubungi 
Sekretaris PT Pembangkit Jawa Bali, Muhammad Bardan dan 
pengelola PLTU Jawa 7, yakni PT Shenhua Gouhua Pembangkit 
Jawa Bali melalui juru bicara, Vicky Yang. Namun keduanya tidak 
menjawab panggilan telepon maupun pertanyaan yang dilayangkan 
melalui pesan Whatsapp.

Meski begitu, pihak perusahaan sempat mengakui bahwa proses 
pendinginan PLTU Jawa 7 telah mengakibatkan permukaan air 
berbusa. Dalam keterangan tertulis PT Shenhua Guohua Pembangkit 
Jawa Bali (PT SGPJB) yang diterima Jaring.id pada Agustus tahun 
lalu menerangkan bahwa pipa pembuangan air pendinginan dapat 
memuntahkan 70 meter kubik atau setara dengan 70 ribu liter air 
per detik.

Sementara surat pemberitahuan kegiatan SGPJB kepada Kepala 
Desa Terate bernomor 136/SGPJB/04/2021 memberitahukan 
bahwa kegiatan pengetesan Nett Dependable Capacity (NDC) 
2 pada 22 April 2021 akan mengakibatkan permukaan air laut 
berbusa. Manajemen PT SGPJB mengklaim telah menyiapkan 
sejumlah Langkah guna mengurai hamparan busa tersebut.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Eko 
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Hernawan mengingatkan agar pemerintah maupun pengusaha 
tidak main-main dengan pencemaran ekosistem laut. Keberadaan 
padang lamun, menurutnya, sangat penting untuk menahan 
laju sendimentasi, menyerap karbon dan memitigasi bencana. Di 
samping itu, padang lamun merupakan habitat dari biota laut yang 
dilindungi, seperti penyu,dan dugong sesuai Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup Nomor Nomor 92 Tahun 2018. “Bisa jadi semua 
organisme terpapar logam berat. Termasuk manusia yang makan 
ikan,” ungkapnya.

*infografis : Kholikul Alim, harry Suhardy

Karya telah dipublikasikan di Jaring.id, 4 Juni 2021 
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Kennial Caroline Laila 
Betahita.id

Staf redaksi Betahita, portal berita lingkungan hidup 
berbasis di Jakarta, Indonesia.
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Telantar di Tengah Wabah

Matahari sudah cukup tinggi saat Muhammad Yusuf menebarkan 
bibit ikan lele ke dalam kolam miliknya seluas 12 meter persegi. 
Tangannya terampil. Tak butuh waktu lama bibit-bibit lele yang 
disebar berenang riang di tambak kotak berukuran 2x6 meter itu.

Selesai di satu kolam, lelaki asal Nunukan, Kalimantan Utara, 
berusia 50 tahun itu, sigap berpindah ke balong (kolam) yang lebih 
besar. Di sana, ia menaburkan cairan dari botol plastik ke penjuru 
sisi kolam.

Menurut Yusuf, begitu dia dipanggil, cairan itu adalah pestisida. 
Fungsinya untuk  membunuh hama seperti ikan, kepiting, dan 
keong. Ketiga jenis satwa itu memang dikenal sebagai predator 
udang di tambak. Yusuf berharap, nantinya udang bintik 
(Litopenaeus vannamei) bisa tumbuh di dalam empangnya itu.

“Hanya itu yang sekarang kita harap dari tambak,” tuturnya saat 
ditemui di Desa Binusan, Kelurahan Tanjung Cantik, Kecamatan 
Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, awal Juni lalu.

Tambak udang dan ikan bandeng yang dikelolanya itu memang 
sudah lama nonaktif. Artinya, tambak itu tak lagi berproduksi. 
Nasib apes itu tak hanya menimpa dirinya. Menurut Yusuf, 
sebagian besar petambak di area yang dikenal dengan Tanjung 
Cantik tersebut mengalami hal serupa.

Andika (36 tahun), setuju. Saudara dari Yusuf ini, juga mengelola 
tambak seluas dua hektare. Ia mengingat terakhir kali mengisi 

Betahita.id / Senin, 07 Juni 2021
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tambaknya dengan 30 ribu bibit udang. Tiga bulan kemudian, hasil 
panennya hanya dua kilogram.

Tak patah arang, Andika kembali mengisinya dengan 15 ribu bibit 
udang. Tapi nihil. “Saat itulah, semua tambak di sini down. Kita 
ndak (baca: tidak) tahu sebabnya,” tuturnya.

Situasi tambah sulit saat pandemi Covid-19. Pasalnya, keduanya 
harus menempuh delapan jam perjalanan darat jika hendak 
membeli bibit udang ke Tarakan, kota terbesar di Kalimantan Utara. 
Akhirnya, Yusuf dan Andika memilih  tidak mengisi sama sekali 
tambaknya dengan bibit udang ataupun ikan bandeng.

Walau begitu, Yusuf dan Andika masih sering datang ke tambak. 
Entah mengambil ikan lele atau sekadar mengeceknya. Walau 
tak produktif lagi, mereka enggan menjual karena warisan dari 
orangtua.

Ekosistem hutan bakau. Foto: KKP
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Yusuf dan Andika mewarisi tambak itu dari orangtuanya yang 
membuka tambak pada 1980-an. Sulit untuk mengukur luasnya, 
karena tambaknya terpisah-pisah sebanyak 4 petak. Ukurannya 
bervariasi, mulai dari 0,5 hingga dua hektare.

Keduanya pun masih mempertahankan praktik tradisional. Tanpa 
pupuk dan mengandalkan plankton sebagai pakan. Mereka juga 
mengandalkan pintu kayu untuk pergantian air.

Menurut Yusuf, panen tertinggi terjadi 10 tahun lalu pada 2011. 
Yusuf dan Andika panen 80 kilogram. Dua bersaudara itu bisa 
panen tiga kali dalam setahun. Namun perlahan-lahan, hasilnya 
menurun. Hingga akhirnya berhenti.

“Itu yang tertinggi. Setelah itu, sampai sekarang hampir tidak 
pernah panen lagi,” keluh Yusuf.

Tambak telantar di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Nunukan, Kalimantan Utara. Foto: 
Alfred Linggau untuk Betahita
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Kebutuhan ekonomi mendesak Yusuf akhirnya memutuskan 
beralih dari pembudidaya udang ke rumput laut. Namun, dia 
kerap ke tambak untuk mengambil lele. Jika ada udang tumbuh di 
tambak, Yusuf mengonsumsinya bersama keluarga. 

Kepala Seksi Pembenihan Pakan dan Obat-obatan Hama Penyakit 
Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Nunukan, Khatijah menjelaskan, 
pihaknya mengidentifikasi 500 hektare tambak nonaktif di 
kabupaten tersebut. Faktor utama adalah kekurangan modal. 

“Lahan mereka tetap ada, hanya nonaktif. Mereka masih cari modal 
(baca: rumput laut) untuk bisa kembali ke tambak,” jelasnya saat 
ditemui di kantor DKP Nunukan (4/6/2021). 

Seperti daerah lain di Indonesia, tambak di Kabupaten Nunukan 
berada di kawasan mangrove. Khusus tambak milik Yusuf dan 
Andika, dibuka pada 1980-an, ketika bisnis itu mulai populer di 

Tambak yang nonaktif dialihfungsikan menjadi kolam lele oleh warga di Desa Binusan, 
Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Foto: Alfred Linggau untuk Betahita
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Indonesia. Tambak yang dikelola secara tradisional itu membongkar 
mangrove. Ada pula yang sebagian menyisakan tanaman tersebut 
dengan membuka kolam di tengahnya.

Kegiatan tambak di Kalimantan Utara telah mengubah ekologi 
tanaman tersebut. Pemerintah provinsi Kalimantan Utara pada 2020 
mencatat, 41% mangrove rusak berat karena alih fungsi ke tambak.
Hal serupa terlihat dari hasil analisis perubahan tutupan mangrove 
(data dasar) dan alih fungsinya menggunakan data tutupan lahan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) periode 
2000-2020 oleh Yayasan Auriga Nusantara bersama Betahita.

Direktur Yayasan Auriga, Dedy P Sukmara mengatakan, Kalimantan 
Utara termasuk dalam daftar provinsi dengan laju deforestasi hutan 
bakau signifikan. Dalam periode waktu 2000-2020, mangrove di 
provinsi tersebut berkurang sekitar 48,53% dari luas 212.858,91 
hektare menjadi 109.547,62 hektare.
 

Tren menunjukkan, alih fungsi hutan bakau ke tambak di 
Kalimantan Utara meningkat dari tahun ke tahun. Saat Kalimantan 
Utara terpisah dari Kalimantan Timur, mangrove yang berubah 
menjadi tambak tercatat seluas 41.563,23 hektare. Pada 2020, angka 
itu naik menjadi 56.359,59 hektare.

Terlantar Di tengah Wabah 
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Direktur Mangrove Ecosystem Restoration Alliance, Muhammad 
Imran Amin mengatakan, degradasi hutan bakau Kalimantan Utara 
sebesar 40% pada periode 1990-2019. Salah satu peruntukannya 
adalah tambak.

“Pembukaan tambak masif di Indonesia sejak akhir 80-an. Kemudian 
makin masif lagi pada akhir 90-an hingga 2000-an, termasuk di 
Kalimantan Utara,” jelas Imran.

Pada 1990, luas tambak di Kalimantan Utara (saat itu masih 
tergabung dengan Kalimantan Timur) 13.830 hektare. Angka ini 
melonjak drastis sebesar 436% pada 2000 menjadi 74.110 hektare. 
Angkanya menanjak pada 2019 dengan total luas 122.400 hektare.

“Tetapi hingga saat ini juga masih ada yang membuka tambak 
baru,” kata Imran.

Kennial Laila  – Betahita.id
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Hal itu terjadi di Kampung Sei Pancang, Kelurahan Tanjung 
Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan. Budi (bukan nama 
sebenarnya) menuturkan membuka tambak bersama sejumlah 
warga pada Februari 2020 lalu.

Budi membuka tambak dengan luas sekitar empat hektare. Karena 
masih berupa hutan bakau, Budi dan keponakannya mendatangkan 
alat berat untuk membongkar hutan bakau tersebut.

Tapi sial, tambak itu pun tidak membuahkan hasil. Hingga 
September 2020, Budi panen dua kali dengan penghasilan masing-
masing satu juta rupiah. Kondisi pun makin sulit mendapatkan 
bibit karena pandemi. Akhirnya Budi fokus pada budi daya rumput 
laut yang dilakoninya sejak 2016. Sementara itu tambak dibiarkan 
telantar.

“Terakhir kali pintu tambak bocor dan kita panen kepiting tak 
sampai satu kilogram. Jadi sekarang kita biarkan dulu, usaha 
tambak jadi sampingan,” tutur Budi.

Akademisi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Sam 
Ratulangi Manado, Rignolda Djamaluddin, mengatakan kasus 
tambak telantar di Indonesia kerap terjadi. Soal produktivitas 
tambak yang rendah itu, karena tidak semua jenis bakau cocok 
dikonversi menjadi tambak. Area Kalimantan Utara, misalnya, 
memiliki karakteristik pesisir dengan pantai dangkal, sehingga 
pasang surutnya rendah. Sedimentasi pun turut menjadi faktor. 

Hal ini berpengaruh pada petambak yang masih mengelola tambak 
secara tradisional yang mengandalkan pasang-surut air laut. Selain 
itu, banyaknya sisa makanan dan kotoran yang dihasilkan oleh 
aktivitas tambak juga memengaruhi  hidrologi hutan bakau. Nutrisi 
dari ekosistem itu pun lenyap dan berpengaruh pada tambak.

Akibatnya, petambak kerap menjual tambaknya ketika tidak 
lagi menghasilkan secara ekonomi.“Ini tidak boleh (dilakukan). 
Mangrove itu kan masuk hutan negara,” katanya kepada Betahita. 
Ketika dijual, lahan mangrove itu bisa dikelola menjadi tambak 
ataupun beralih pada penggunaan lain seperti permukiman atau 
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pertanian. Pada proses itu, ekosistem hutan bakau bisa mati dan 
bahkan tidak dapat diperbaiki lagi.

Dampaknya tidak main-main. Seluruh ekosistem hutan bakau dan 
kehidupan yang didukungnya bisa hilang. Fungsi ekologis seperti 
mata rantai makanan lenyap. Termasuk praktik penggunaan 
pestisida yang membunuh ikan, keong, dan organisme lain karena 
dianggap hama.

“Kita kehilangan biodiversitas, dan keseimbangan ekologis pun 
hilang,” jelas Rignolda.

Nilai biodiversitas yang terancam itu salah satunya bekantan 
(Nasalis Larvatus), yang merupakan spesies endemik Kalimantan. 
Primata berhidung panjang dengan rambut cokelat kemerahan 
ini berhabitat di hutan bakau. Keberlangsungan hidupnya sangat 
bergantung pada hutan bakau dan pohon-pohon rivarian. 

Namun, keberadaannya kini terancam. Habitat yang hilang akibat 
eksploitasi hutan bakau dan penangkapan liar menurunkan 
jumlahnya. Saat ini bekantan berstatus terancam punah di dalam 
daftar merah International Union for Concervation of Nature 

Kondisi tambak telantar di Desa Sei Pancang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Foto: 
Alfred Linggau untuk Betahita.
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(IUCN). Satwa ini juga terdaftar dalam CITES Appendix I sebagai 
satwa yang tidak boleh diperdagangkan.  

Penelitian pada 2017 mengungkap, populasi bekantan di hutan 
bakau belum diketahui. Namun sejumlah peneliti memperkirakan 
jumlahnya tinggal 15 ribu hingga 20 ribu ekor di seluruh Borneo, 
tersebar mulai dari Brunei Darussalam hingga Kalimantan.

Tambak di Kampung Sei Pancang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang gagal 
produksi dan dialihfungsikan menjadi tempat penjemuran rumput laut. Foto: Alfred Linggau 
untuk Betahita

Satwa langka dan endemik Borneo (Nasalis larvatus) hidup bergantung pada ekosistem 
hutan bakau. Populasinya terancam seiring deforestasi mangrove di Indonesia. Foto: KLHK
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Ancaman Baru

Ancaman yang dihadapi mangrove di Indonesia tak hanya tambak. 
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2018 
menyebut, laju kerusakan hutan bakau mencapai 58 ribu hektare 
setiap tahun. Faktor utamanya adalah konversi lahan seperti 
pertanian dan pembangunan infrastruktur.

Alih fungsi ke pertanian juga terjadi di Kalimantan Utara meski 
dalam skala kecil. Menurut analisis data Auriga, setidaknya 825,95 
hektare mangrove telah dikonversi menjadi lahan pertanian sejak 
provinsi ini terbentuk. Selain alih fungsi lahan menjadi tanah 
terbuka seluas 2.696,85 hektare.

Namun, ancaman terbesar setelah tambak adalah perkebunan 
kelapa sawit. Dalam kurun waktu 11 tahun, alih fungsi hutan bakau 
ke tanaman monokultur tersebut naik drastis dari 373,32 hektare 
pada 2009 menjadi 6.093.36 hektare pada 2020. 

Contoh alih fungsi lahan ke kebun sawit. Mangrove juga menghadapi ancaman serupa. Foto: 
Greenpeace Indonesia

Kennial Laila  – Betahita.id
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Direktur Mangrove Ecosystem Restoration Alliance, Muhammad 
Imran Amin mengatakan, perkebunan kelapa sawit berpotensi 
besar mengubah tutupan hutan bakau. Hal ini semakin sering 
terjadi, seperti di kawasan Sumatera. Contoh terakhir adalah ketika 
400 hektare menjadi kebun sawit di Kabupaten Langkat, Sumatera 
Utara pada 2018. Padahal mangrove itu berada dalam kawasan 
hutan produksi.

“Potensinya besar karena ekosistem mangrove berada di luar 
kawasan lindung jadi bebas diperlakukan. Ini akan jadi masalah 
kalau tidak ada intervensi kebijakan,” jelasnya.

Masalah Kebijakan

Salah satu faktor utama masifnya degradasi hutan bakau di 
Indonesia karena ketiadaan kebijakan yang khusus melindungi 
mangrove. Saat ini hanya mangrove di dalam area konservasi 
saja yang berstatus dilindungi. Di luar itu, menurut Imran, 
pengelolaannya masih bersifat abu-abu.

Imran menyebut, peningkatan kawasan konservasi mangrove 
sangat sedikit. Saat ini ekosistem mangrove dilindungi berkisar 22% 
dari total luas 3,3 juta hektare. Angka tersebut diperoleh pada 2010.
“Memang kita perlu analisis baru. Tapi sepertinya kenaikan tidak 
signifikan, angkanya masih mirip,” tuturnya.

Akademisi FPIK Sam Ratulangi Manado, Rignolda Djamaluddin 
meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serius 
menghentikan pembukaan tambak baru. Edukasi dan fasilitasi 
dibutuhkan agar masyarakat dapat mengelola mangrove dengan 
lebih ramah lingkungan.

“Segera hentikan ekspansi tambak sebelum kita memastikan 
dan memetakan mangrove baik lokasi dan jenisnya, serta luas 
konservasinya,” kata Rignolda. 

Pada 2020, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Aryo 
Hanggono mengumumkan target rehabilitasi mangrove seluas 
200 hektare di 12 lokasi. Rencana tersebut merupakan bagian dari 
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program rehabilitasi 1,82 juta hektare mangrove yang rusak dan 
masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020-2024.

“Sampai 2024, KKP berencana melakukan penanaman mangrove 
seluas 1.800 hektare,” kata Aryo.

Namun, Imran khawatir target tersebut tidak akan tepat. Restorasi 
mangrove bukan hanya soal penanaman, tapi memerlukan 
rencana dan tata kelola yang berkelanjutan. Titik beratnya ada di 
pengembalian fungsi ekologis. 

Saat ini ada upaya pemerintah seperti program kawasan ekosistem 
esensial (KEE) di wilayah hutan mangrove. Mangrove juga menjadi 
fokus Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Kennial Laila  – Betahita.id
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Namun itu tidak cukup. Imran mengatakan harus ada kebijakan 
khusus yang mengatur strategi restorasi mangrove nasional, 
seperti yang tercantum di Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 
2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. 
Namun, aturan itu sudah dicabut.

“Padahal kebijakan itu sangat bagus jika dijalankan secara benar. 
Harus ada aturan seperti itu lagi. Sudah saatnya pemerintah ubah 
pola pikir soal mangrove. Mangrove akan berguna bagi kita karena 
perubahan iklim bukan omong kosong. Dan ekosistem mangrove 
itu berfungsi sebagai mitigasi perubahan iklim,” kata Imran.

Petang lantas merembang di Desa Binusan, Kelurahan Tanjung 
Cantik, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan 
Utara, awal Juni lalu. Luputnya mangrove dari perhatian banyak 
pihak membuatnya kini dikepung ancaman. Yusuf, Andika, juga 
mungkin ratusan petambak lain akan terus berebutan kebutuhan 
seiring laju deforestasi hutan mangrove. 

Nasib mangove kini telantar di tengah wabah.

*Alfred Linggau (Nunukan) berkontribusi pada laporan ini. 

Karya telah dipublikasikan di betahita.id, 7 Juni 2021 
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Yogi Eka Sahputra
Mongabay Indonesia

Pemuda kelahiran Matur, 1 Juni, terjun di dunia jurnalistik 
sejak tahun 2012 di pers mahasiswa Suara Kampus. Setelah 
itu merantau ke daerah perbatasan Kota Batam dan 
memperdalam ilmu jurnalistik dari media lokal. Masuk 
dunia media mainstream sejak 2016 dengan bekerja di 
Tempo dan Mongabay.

“Saya sangat berterimakasih kepada SIEJ dan EcoNusa yang 
telah melaksanakan Fellowsea jurnalisme data ini. Pelatihan 
ini sangat berguna di tengah kemunduran kualitas produk 
jurnalistik. Ilmu seperti ini harus disebarkan ke pelbagai 
kalangan jurnalis di tanah air. Agar pers Indonesia kembali ke 
garis yang berkualitas.”
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Kala Kapal Asing Curi Ikan 
Kian Menggila di Perairan 
Natuna Utara

Dua kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam yang diamankan saat mencuri ikan di 
WPPNRI 711 Laut Natuna Utara, 29 Maret 2021 oleh Kapal Pengawas Perikanan Orca 03 
ini gunakan alat tangkap ikan pair trawl. Kapal dengan nomor lambung KG 9307 TS dan 
KNF 7727 ini, kini berada di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 
(PSDKP) Kota Batam beserta 21 anak buah kapal (ABK) berasal dari Vietnam. Foto : KKP

• Nelayan Natuna, biasa bertemu dengan kapal asing Vietnam kecil 
penangkap ikan kala melaut di perairan Natuna. Kini, kondisi makin 
parah, nelayan mulai temukan kapal-kapal asing berukuran besar 
yang diduga sebagai penampung ikan curian dari kapal-kapal kecil. 
Ini sejalan dengan penelitian Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) 
memperlihatkan, ratusan kapal asing Vietnam melaut setiap hari di 
perairan Natuna Utara.

• Dari analisis Indonesia Ocean Justice Initiative menunjukkan pusat 
IUU fishing di Laut Natuna Utara berada di antara daerah perbatasan 

Batam, 4 Juni 2021
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Natuna dengan Laut China. Luas pusat kegiatan itu sekitar 100.000 
km2.

• Kapal pencuri ikan di laut Natuna 50-100 unit setiap hari. Kapal 
patroli Indonesia hanya belasan. Selain kalah jumlah, kapal patroli 
Indonesia selama ini tidak berada di daerah pusat sebaran kapal asing 
pencuri ikan di Natuna Utara.

• Suharta, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan 
Perikanan mengatakan, kesulitan patroli ke perbatasan Natuna Utara. 
Patroli di laut Natuna Utara juga lemah dari segi sarana kapal baik 
dari jumlah atau kapasitas. Mereka mendeteksi kapal Vietnam di Laut 
Natuna Utara, petugas perlu waktu perjalanan 10-12 jam menuju 
lokasi

Dedi, seorang nelayan Natuna, kaget kala melihat kapal asing 
Vietnam, berukuran 100 Gross Ton (GT) melaut di perairan Natuna 
Utara, awal Mei lalu. Kalau biasanya, nelayan hanya berpapasan 
dengan kapal kecil. Pria 53 tahun ini pun mengabadikan bentuk 
kapal dan titik koordinat kapal besar itu melalui telepon pintarnya.
Dedi menduga kapal ini penampung ikan hasil curian kapal kecil 
Vietnam yang melaut di Natuna. “Setidaknya, ada tiga kapal 
berukuran besar,” katanya bercerita kepada Mongabay dari Batam, 
17 Mei lalu.

Temuan ini, katanya, sebagai satu indikasi kapal asing pencuri 
ikan makin berani. Dedi melaut di perbatasan Natuna walau kapal 
hanya berukuran 10 GT.

“Saya selalu melaporkan kalau ada kapal asing, akhir-akhir ini 
sudah bosan, tidak ada juga respon,” katanya.

Selang 10 hari sejak temuan Dedi, Badan Keamanan Laut (Bakamla) 
menangkap kapal ikan asing kecil berbendera Vietnam mencuri 
ikan di Laut Natuna Utara. Penangkapan oleh petugas patroli laut 
KN Pulau Dana-323 diawali pengejaran dramatis.

Petugas patroli di Kapal KN Pulau Dana-323 harus memastikan 
kapal tetap berada di perairan Indonesia. Begitu kedua kapal 
berdekatan, petugas melompat guna menguasai kapal asing itu.

Yogi Eka Sahputra  – Mongabay Indonesia 
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Sekitar 300 kilogram ikan hasil tangkapan nelayan Vietnam dalam 
kapal. Sebanyak ada enam anak buah kapal (ABK) berkebangsaan 
Vietnam diamankan.

Penelitian Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), organisasi yang 
fokus isu tata kelola laut, menguraikan praktik pencurian ikan oleh 
kapal asing (illegal unreported unregulated/IUU) fishing di Natuna 
kuartal pertama 2021.

Imam Prakoso dan Andreas Aditya Salim, yang meneliti ini 
gunakan data pergerakan kapal di laut Natuna Utara melalui Citra 
Satelit ESA Sentinel-2 yang digabungkan dengan pergerakan kapal 
yang terlihat melalui sistem automatic identification systems (AIS).
Citra satelit ESA melacak semua pergerakan kapal setiap hari 
walaupun nahkoda tak menghidupkan AIS. Sistem satu lagi, 
mendeteksi perjalanan kapal khusus yang menyalakan AIS ketika 
melaut di perairan Indonesia.

Nelayan Natuna saat bersiap untuk melaut di daerah perbatasan, 2 Mei 2021 lalu. Nelayan 
Natuna berharap difasilitasi menjaga laut Natuna / Foto : Yogi ES/Mongabay Indonesia

Kala Kapal Asing Curi Ikan Kian Menggila di Perairan Natuna Utara 
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“Pendeteksian atau analisis kapal di laut bisa menggunakan banyak 
teknologi, masing-masing itu saling melengkapi,” kata Andreas.

Dari gabungan kedua sistem IOJI ini menemukan lokasi perairan 
yang sering kapal asing Vietnam jadikan tempat mencuri ikan di 
laut Natuna. Mereka pakai alat tangkap trawl.

Trawl ini merupakan alat tangkap ikan yang melibatkan penarikan 
jaring ikan dengan menyapu dasar laut. Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (KKP) menyatakan, alat tangkap ini sangat merusak 
ekosistem bawah laut.

Pada periode Februari 2021-April 2021, katanya, data satelit 
menunjukkan jelas sejumlah kapal berpasangan, sebagai ciri utama 
kapal ikan dengan alat tangkap pair trawl.

Imam mengatakan, analisis pertama mereka, kapal ikan Vietnam 
terlihat memasuki wilayah zona ekonomi khusus (ZEE) Indonesia 
di laut Natuna Utara pada 26 dan 28 Februari 2021. Dalam dua hari 
itu, kapal Vietnam masuk ada 52 unit.

Begitu juga pada 18 dan 20 Maret 2021, ada 35 kapal ikan Vietnam 
masuk diduga kuat menangkap ikan ilegal di Laut Natuna Utara.
Jumlah kapal asing Vietnam yang melaut di Natuna Utara makin 
menjadi-jadi pada 2 April 2021. Setidaknya, sekitar 100 kapal ikan 
asing asal Vietnam terdeteksi melalui analisis mereka. Bahkan, tak 
hanya terpusat melaut di daerah perbatasan, juga masuk lebih jauh 
ke Pulau Natuna.

“Itu membuktikan makin berani kapal asing masuk ke Indonesia, 
meskipun ada penangkapan oleh petugas keamanan patroli laut 
Indonesia waktu bersamaan,” kata Andreas.

Penelitian IOJI juga menunjukkan pusat IUU fishing di Laut Natuna 
Utara berada di antara daerah perbatasan Natuna dengan Laut 
China. Luas pusat kegiatan itu sekitar 100.000 km2.

“Kami menyimpulkan intrusi kapal Vietnam pelaku illegal fishing 
di Natuna Utara dalam level kritis,” kata Imam.

Yogi Eka Sahputra  – Mongabay Indonesia 
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Data time series pergerakan kapal asing Vietnam sulit dibuat, 
karena di perairan Natuna Utara kapal pencuri ikan bisa beraksi 
dalam waktu lama. Sedangkan, yang bergerak keluar masuk 
perairan adalah kapal besar penampung.

Kapal besar inilah yang terbaca di data AIS. Kapal besar dipastikan 
menghidupkan AIS.

“Kalau kami menduga, kapal besar yang terdeteksi AIS itu kapal 
menyediakan logistik, sebagai support dan penampung ikan 
tangkapan hasil curian kapal kecil,” kata Imam.

Penelitian ini sejalan dengan kesaksian nelayan Natuna. Melalui 
satelit AIS, IOJI menemukan kapal asing Vietnam berukuran besar 
di laut Natuna Utara. Seperti 28 Maret 2021 ada 31 kapal asing 
Vietnam melaut di Natuna. Ketika itu, satu kapal berukuran lebih 
besar dari yang lain. “Kapal ini diduga sebagai kapal pengangkut 
ikan, panjang diperkirakan 65 meter,” kata Imam.

Tidak hanya dibantu kapal besar penampung, kapal asing nelayan 

Nelayan Natuna saat bersiap untuk melaut di daerah perbatasan, 2 Mei 2021 lalu. Nelayan 
Natuna berharap difasilitasi menjaga laut Natuna / Foto : Yogi ES/Mongabay Indonesia
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Vietnam yang melaut di Natuna juga dijaga kapal patroli Vietnam 
FIsheries Resource Surveillance di sepanjang garis batas landas 
kontinen sepanjang tahun. Kapal penjaga itu juga terlihat melalui 
deteksi AIS.

Kapal Patroli vs Kapal Asing

Kapal patroli atau pengawas penting dalam menjaga kawasan 
perairan Indonesia. Satu penyebab kapal asing marak karena 
pengawasan keamanan laut Indonesia, lemah.

Data IOJI menyebutkan, kapal pencuri ikan di laut Natuna 50-100 
unit setiap hari. Sedangkan kapal patroli Indonesia hanya belasan. 
Selain kalah jumlah, kapal patroli Indonesia, selama ini tidak berada 
di daerah pusat sebaran kapal asing pencuri ikan di Natuna Utara.
“Laporan nelayan kepada kami, selama April 2021, tidak ada 
ditemukan kapal patroli Indonesia di Laut Natuna Utara,” kata 
Hendri, Ketua Aliansi Nelayan Natuna, baru-baru ini.

Nelayan Natuna, katanya, sangat mengeluhkan kapal asing Vietnam 
di Natuna Utara, hasil tangkapan nelayan lokal menurun. “Bahkan, 
ketika menteri KKP ke Natuna kami sudah sampaikan soal kapal 
asing, sampai saat ini tidak ada tindak lanjut,” katanya.

Kalau pemerintah serius melawan pengambilan ikan ilegal di 
Natuna Utara, dengan memanfaatkan nelayan lokal bisa jadi solusi.
Hendri bilang, nelayan Natuna yang melaut di perairan perbatasan 
bisa melaporkan setiap saat ada kapal asing. “Tentu dengan cara 
pemerintah meningkatkan kapasitas kapal.”

Pantauan IOJI dengan citra satelit memperlihatkan kerap kali kapal 
patroli berada di luar kawasan penangkapan ikan ilegal.

Penilaian IOJI ini dari pergerakan kapal patroli pemerintah 
Indonesia. Keberadaan kapal patroli kebanyakan hanya di Natuna 
bagian Timur, atau lebih mendekati Kota Batam yang berbatasan 
dengan Malaysia. Sedangkan kapal pencuri ikan dilihat dari satelit 
berada jauh di tengah Natuna Utara yang tidak terjamah kapal 
patroli.

Yogi Eka Sahputra  – Mongabay Indonesia 
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“Masuknya kapal-kapal ikan Vietnam lebih jauh ke ZEE Indonesia, 
diduga karena minim kehadiran kapal patroli pemerintah 
Indonesia,” kata Imam.

Selain itu, meskipun ada penangkapan kapal asing belum membuat 
jera. Jumlah tangkapan kapal asing di Natuna, masih sangat kecil 
dibanding kapal ikan asing yang beroperasi di Natuna Utara.

Suharta, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan 
Perikanan mengatakan, kesulitan patroli ke perbatasan Natuna 
Utara.

Patroli di laut Natuna Utara juga lemah dari segi sarana kapal baik 
dari jumlah atau kapasitas. Mereka mendeteksi kapal Vietnam 
di Laut Natuna Utara, petugas perlu waktu perjalanan 10-12 jam 
menuju lokasi.

Sekarang, katanya, kapal asing Vietnam sudah pintar mengakali 
petugas patroli. Mereka tidak lagi berkumpul di satu titik tetapi 
ada sebagian berpencar. “Jadi, ketika kita ke sana, mereka sudah 

Infografis sebaran kapal ikan yang ditangkap KKP periode Januari  sampai 15 April 2021. 
Terdapat 72 unit kapal ikan yang ditangkap, 12 diantaranya kapal asing, 60 unit kapal 
Indonesia. (Sumber data KKP)
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lari duluan. Kalau kita nggak ada mereka masuk lagi. Kucing-
kucingan.”

Kondisi itu, hasil tangkapan patroli KKP berkurang, biasa bisa 
menangkap lima atau enam kapal Vietnam sekaligus. Sekarang, 
cuma satu, dua dan tiga. “Itu sudah dengan effort yang tinggi 
mengejar mereka,” kata Suharta.

Kapal ikan asing Vietnam, katanya, tak pernah jera meskipun sudah 
penangkapan beberapa kali oleh kapal patroli Indonesia.

Dia cerita beberapa tahun lalu pernah mengembalikan 500 ABK 
kapal Vietnam yang ditangkap. Semua nelayan dipasangkan baju 
batik simbolis deportasi ke negara asal mereka. Beberapa bulan 
setelah itu tertangkap lagi, masih pakai batik berwarna merah 
yang diberikan KKP. “Kita heran juga kenapa negara mereka 
membiarkan.”

Saat ini, tempat penampungan ABK Vietnam di Batam sudah penuh. 
Setidaknya, ada 500 ABK berada di Batam. “Kita sudah koordinasi 
dengan Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) untuk mendeportasi 
seluruh ABK,” kata Suharta.

Petugas Bakamla saat melakukan penerobosan ke dalam kapal ikan asing Vietnam yang 
ditangkap belum lama ini. Kapal ikan Vietna ini sempat berusaha melarikan diri ke perairan 
Malaysia. (Foto Humas Bakamla RI)

Yogi Eka Sahputra  – Mongabay Indonesia 
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Hasil penelusuran Mongabay, dari data rencana kerja dan anggaran 
(RKA) KKP 2021, waktu operasional kapal pengawas berkurang. 
Pada 2020, waktu operasional kapal pengawas 150 hari, di RKA 
KKP 2021 turun jadi 122 hari.

Berarti, dalam satu tahun masih tersisa 243 hari lagi yang tak masuk 
dalam waktu operasional kapal pengawas. KKP belum menjawab 
upaya konfirmasi soal data ini.

Begitu juga dengan anggaran operasional kapal pengawas KKP, 
Rp298 juta tahun ini. Anggaran ini turun dari 2020 sebesar Rp355 
juta. Secara keseluruhan anggaran KKP 2021 ini naik Rp43 miliar.

Yuldi Yusman, Ditpolair Korpolairud benarkan, kondisi laut 
Natuna seperti analisis IOJI. Polairud memiliki enam kapal patroli 
di Kepulauan Riau, hanya tiga kapal bisa naik ke Natuna Utara.

Infografis perbedaan daerah pusat Kapal Patroli keamanan Indonesia dengan pusat 
keberadaan kapal asing di Natuna Utara. Kondisi kapal patroli Indonesia membuat patroli 
tidak bisa menjangkau daerah perbatasan di Natuna Utara, infografis bersumber dari data 
pantauan satelit oleh IOJI

Kala Kapal Asing Curi Ikan Kian Menggila di Perairan Natuna Utara 
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Polairud, katanya, menangkap kapal ikan Vietnam di Natuna 
melalui informasi intelijen. Informasi ini diteruskan kepada salah 
satu dari enam kapal patroli yang ada di Kepri.

Kendala mereka saat mau mengamankan kapal asing, perlu enam 
sampai delapan jam dari waktu awal informasi diterima. “Kapal 
polisi kita bersandar di Batam, kalau sudah dapat informasi mereka 
langsung bergerak ke Natuna, seperti penangkapan yang kami 
lakukan beberapa waktu lalu,” kata Yuldi.

Kapal Vietnam sering mundur ketika kapal patroli Polri mulai 
mendekat. “Ketika kita sudah sampai mereka sudah berada di titik 
aman.”

Yuldi menduga, kapal ikan asing Vietnam sudah mendapat 
informasi dari kapal patroli mereka kalau patroli Indonesia 
mengetahui keberadaan mereka. “Jadi, mereka saling memberi 
informasi juga tentang keberadaan kita. Itu kendala yang sering kita 
hadapi,” katanya.

Andreas bilang, sinergitas KKP, Polri, Bakamla, dan TNI bisa 
membuat kapal ikan asing Vietnam jera. Dia contohkan, dengan 
tangkap massal di titik berkumpul kapal asing, yaitu di Natuna 
Utara. Kalau penangkapan di pusat kapal asing itu, katanya, akan 
banyak tangkapannya.

“Kalau ini dilakukan, akan ada efek jera nantinya.”

Karya telah dipublikasikan di Mongabay.co.id, 4 Juni 2021

Yogi Eka Sahputra  – Mongabay Indonesia 
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Girindra Whardana
iNewsTV Jawa Tengah

Lahir di  Madiun, 26 Agustus 1978, lulusan sarjana Ilmu 
Perikanan Undip, Semarang ini bekera sebagai jurnalis 
di iNews Semarang. Dapat ditemui di akun twitter @
girindrawh
 
“Sejak awal saya sangat tertarik dengan fellowsea ini, mengingatkan 
latarbelakang pendidikan saya di FPIK. Tantangannya adalah, 
saya harus mempelajari jurnalisme data. Sesuatu yang baru bagi 
saya dan ternyata cukup rumit karena membutuhkan kemampuan 
dan ketelatenan mengolah untuk menyajikan data yang kompleks 
menjadi sebuah bagian dari hasil liputan. Dan saat mengerjakan 
liputan, saya merasa seperti kembali mengerjakan skripsi untuk 
lulus kuliah. Tapi saya cukup puas dengan hasilnya, karena 
tayangannya menjadi lebih berwarna dengan tampilan data dan 
grafis. Terima kasih kepada mentor, SIEJ dan Yayasan EcoNusa 
yang telah memberikan kesempatan  untuk belajar.”
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Judul    : Jateng Tanpa Cantrang, Mungkinkah ?
Program   : iNews Jateng 
Waktu Tayang   : Jumat, 4 Juni 2021
Tayangan Video :
https://www.youtube.com/watch?v=2rANzpxY7SY

Girindra Whardana – iNewsTV Jawa Tengah
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(ANCHOR)

ROLL DEMO 
CANTRANG
DOC : INEWS PAGI 9 
JANUARI 2018

STATEMEN SUSI SOAL 
CANTRANG

SUSI PUDJIASTUTI, 
MENTERI KKP 2014-2019
SUMBER : 
KEMENTERIAN 
KELAUTAN DAN 
PERIKANAN
(ISTANA NEGARA 
JAKARTA, 18 JANUARI 
2018)

LEAD IN

SETELAH SEMPAT 
DILARANG DAN 
BERGANTI ATURAN 
SEMASA 3 MENTERI/ 
ALAT TANGKAP 
CANTRANG MASIH 
TERUS DIGUNAKAN 
OLEH NELAYAN DI 
JAWA TENGAH// 
TAK BISAKAH JAWA 
TENGAH LEPAS DARI 
JERAT CANTRANG 
YANG MENGANCAM 
KELESTARIAN LAUT 
??//

(KKP AKAN 
MELAKUKAN TEKNIS 
PENGALIHAN ALAT 
TANGKAP DENGAN 
SERIUS DAN TIDAK 
MAIN MAIN/ KARENA 
SUDAH MENJADI 
KESEPAKATAN 
BERSAMA// 
BATANG/ KOTA 
TEGAL/ REMBANG/ 
PATI/ JUWANA/ 
LAMONGAN/ ITU 

5’’

20’’

15’’

VIDEO AUDIO DUR

Jateng Tanpa Cantrang  
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STATEMEN EDHY SOAL 
CANTRANG

EDHY PRABOWO, 
MENTERI KKP 2019-2020
SUMBER : 
KEMENTERIAN 
KELAUTAN DAN 
PERIKANAN
(TEGAL, 7 JULI 2020)

STATEMEN WAHYU 
SOAL CANTRANG

SAKTI WAHYU 
TRENGGONO, MENTERI 
KKP 2020-SEKARANG
SUMBER : BABE –BACA 
BERITA INDONESIA
(JAKARTA, MARET 2021)

SEMUA SUDAH 
MASUK DALAM 
KOMITMEN INI// 
SAYA TIDAK MAU 
LAGI BICARA 
CANTRANG// KITA 
MOVE ON.....)

(SAYA NGGAK MAU 
JADI PAHLAWAN 
DAPAT NAMA DARI 
BAPAK BAPAK IBU 
IBU/SAYA HANYA 
MEMBERIKAN 
KEPASTIAN HUKUM 
DI INDONESIA// 
TENTANG ALAT 
CANTRANG/ 
CANTRANG MERUSAK 
KARANG// SAYA 
SUDAH LIHAT 
TALINYA CANTRANG 
ITU/ KARANG 
DITARIK SAMA 
CANTRANG/ YANG 
PUTUS TALINYA.....)

(SAYA MAU BERDIRI 
DI TENGAH// JADI 
EKOLOGI TETAP 
KITA JAGA/ LALU 
KEMUDIAN EKONOMI 
JUGA HARUS 
JALAN......)

15’’

10’’

Girindra Whardana – iNewsTV Jawa Tengah
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ROLL SUASANA 
PELABUHAN TEGAL

AKTIVITAS NELAYAN 
MENYIAPKAN TALI 
CANTRANG

(PPI TEGALSARI TEGAL, 
MEI 2021)

GRAFIS DATA JUMLAH 
KAPAL & NELAYAN DI 
TEGAL

VO : 
SEPEKAN PASKA 
LEBARAN/ RUSTAM 
BERSAMA TEMAN 
TEMANNYA SESAMA 
ANAK BUAH 
KAPAL CANTRANG 
DI PELABUHAN 
PERIKANAN PANTAI 
TEGAL SARI/ TEGAL/ 
SUDAH MULAI 
BERAKTIVITAS 
KEMBALI// 
SETELAH SEMPAT 
LIBUR MELAUT// 
RATUSAN PERAHU 
PUN MENUMPUK DI 
PELABUHAN//

VO : 
HIMPUNAN NELAYAN 
SELURUH INDONESIA 
TEGAL MENYEBUT/ 
JUMLAH KAPAL 
CANTRANG DI TEMPAT 
INI TAK KURANG 
DARI 700 UNIT// 
DENGAN JUMLAH 
NELAYAN MENCAPAI 
15 RIBU ORANG// 
SAAT CANTRANG 
DILARANG/ 
SEBAGIAN TELAH 
MENDAPATKAN 
BANTUAN ALAT 
TANGKAP PENGGANTI 
DARI PEMERINTAH//
NAMUN/ ALIH ALIH 
MENGGUNAKAN ALAT 

20’’

20’’

Jateng Tanpa Cantrang  
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WWCR : RUSTAM/ ABK 
CANTRANG

GRAFIS DATA 
PRODUKSI PERIKANAN 
LAUT TANGKAP 
JATENG

PENGGANTI/ MEREKA 
MASIH TETAP 
BERTAHAN DENGAN 
CANTRANG//

(INI KURANG LEBIH 
SETENGAH BULAN 
LAGI BERANGKAT 
MELAUT....INI TALI 
TALINYA LAGI 
DISIAPIN....ALAT 
TANGKAPNYA 
MASIH BIASA MASIH 
CANTRANG...KALAU 
ALAT TANGKAP 
YANG BARU TIDAK 
MENGHASILKAN...
KALAU ALAT 
TANGKAP YANG 
INI KHAN BISA 
KENA SEMUA...
INI JUGA RAMAH 
LINGKUNGAN...)

VO : FAKTANYA/ 
PASANG SURUT 
KEBIJAKAN SOAL 
CANTRANG SEJAK 
ERA MENTERI SUSI 
PUJIASTUTI/ EDHY 
PRABOWO/ HINGGA 
KINI WAHYU 
TRENGGONO/ 
TAK BANYAK 
BERPENGARUH 
TERHADAP PRODUKSI 
PERIKANAN 
JAWA TENGAH// 
ANGKANYA SEJAK 

15’’

30’’

Girindra Whardana – iNewsTV Jawa Tengah
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2015 HINGGA 2020/ 
KURUN WAKTU 
PERGANTIAN TIGA 
MENTERI/ JUSTRU 
TERUS MENUNJUKKAN 
TREN KENAIKAN// 
BAHKAN 60 HINGGA 
70 PERSEN PRODUKSI 
PERIKANAN TANGKAP 
LAUT JAWA TENGAH/ 
DINYATAKAN SEBAGAI 
HASIL TANGKAPAN 
CANTRANG//

VO: 
DAERAH DAERAH 
YANG SELAMA INI 
MENJADI KANTUNG 
NELAYAN CANTRANG 
SEPERTI TEGAL/ 
PATI HINGGA 
REMBANG/ MENJADI 
PENYUMBANG 
TERBANYAK//

VO: 
SULITNYA JAWA 
TENGAH LEPAS 
DARI CANTRANG/ 
DIAKUI OLEH DINAS 
KELAUTAN DAN 
PERIKANAN JAWA 
TENGAH// MESKI 
PENGGUNAANNYA/ 
TETAP HARUS 
DIATUR//

GRAFIS DATA 
WILAYAH CANTRANG 
DAN HASIL PRODUKSI 
PERIKANAN LAUT 
TANGKAPNYA

SET UP DKP JATENG
MENJELASKAN 
PETA DIGITAL 
DAN MONITORING 
WILAYAH PERIKANAN 
JATENG

20’’

20’’

Jateng Tanpa Cantrang  
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(JADI SUDAH 
“MINDED”/ DULU 
JAMAN ERA BU SUSI 
SUDAH PERNAH ADA 
“REPLACEMENT” 
ALAT TANGKAP...JADI 
ADA “SAMPLING” 
NELAYAN CANTRANG 
DIGANTI DENGAN 
ALAT YANG RAMAH 
LINGKUNGAN....AKAN 
TETAPI KARENA 
TIDAK HASIL/ TIDAK 
MENGHASILKAN 
ALAT TANGKAP 
TERSEBUT/ 
KEMUDIAN MEREKA 
KEMBALI LAGI KE 
ALAT TANGKAP 
CANTRANG.......)

VO : 
SEJATINYA/ 
NELAYAN JAWA 
TENGAH TAK 
SELURUHNYA 
MENGGUNAKAN 
CANTRANG// ADA 
LEBIH DARI 30 JENIS 
ALAT TANGKAP LAIN 
YANG DIGUNAKAN/ 
SEPERTI MISALNYA 
PURSE SEINE DAN 
JARING INSANG 
ATAU GILL NET// 
HASILNYA DI 
DAERAH DAERAH 
PENGGUNANYA 
PUN TAK BISA 

WWCR : KURNIAWAN 
(KABID PERIKANAN 
TANGKAP DKP 
JATENG)

GRAFIS DATA 
DAERAH NON 
CANTRANG 
DAN JUMLAH 
PRODUKSINYA

15’’

20’’

Girindra Whardana – iNewsTV Jawa Tengah
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DIBILANG SEDIKIT// 
MESKI BELUM 
SEMASIF TANGKAPAN 
CANTRANG//

(ALAT TANGKAP YANG 
PALING SEDERHANA/ 
JARING INSANG ATAU 
GILL NET, INI ALAT 
TANGKAP YANG 
RAMAH LINGKUNGAN) 

VO : 
DOSEN DEPARTEMEN 
PERIKANAN 
TANGKAP/ FAKULTAS 
PERIKANAN DAN ILMU 
KELAUTAN UNDIP 
SEMARANG/ HERI 
BUSONO TERMASUK 
YANG MEYAKINI/ 
PENGGUNAAN 
ALAT TANGKAP 
SELAIN CANTRANG/ 
PERLU LEBIH 
DIDORONG// SELAIN 
DENGAN TETAP 
MENYETANDARKAN/ 
MENGATUR/ 
DAN MENGAWASI 
CANTRANG//

(KALAU TADI TREN 
PRODUKSI NAIK...
KITA “STRENGHT” 
KE CANTRANG...
MISALNYA CANTRANG 
MENYUMBANG 60-
70 PERSEN TOTAL 

ROLL DOSEN UNDIP 
HERI BUSONO 
JELASKAN MAKET 
ALAT TANGKAP

WWCR : HERI BUSONO 
(STAF PENGAJAR FPIK 
UNDIP)

20’’

15’’

Jateng Tanpa Cantrang  
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PRODUKSI/ 
SEKARANG KALAU 
ITU MISALNYA ADA 
PURSE SEINE/ ALAT 
TANGKAP YANG 
EFEKTIF DALAM 
TANDA KUTIP 
MASIH RAMAH 
LINGKUNGAN/ ITU 
MUNGKIN KALAU 
KITA TAMBAH/ 
LAMA LAMA AKAN 
MENGIMBANGI 
PRODUKSI 
CANTRANG.....
SAMBIL ALAT 
TANGKAP APA YANG 
BISA MENDEKATI 
CANTRANG 
HASILNYA...BUBU/ 
GILLNET/ PANCING 
RAWAI..........)

VO : 
PENGGUNAAN 
ALAT TANGKAP 
YANG LEBIH RAMAH 
LINGKUNGAN DAN 
PENGATURAN 
CANTRANG/ BUKAN 
TANPA ALASAN// 
TAK LAIN KARENA 
WILAYAH YANG 
MENJADI AREA 
TANGKAPAN 
CANTRANG DI 
LAUT JAWA/ ATAU 
YANG DISEBUT 
DENGAN WILAYAH 

GRAFIS TINGKAT 
EKSPLOITASI LAUT 
JAWA/ WPP 712

20’’

Girindra Whardana – iNewsTV Jawa Tengah



85Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data

PENGELOLAAN 
PERIKANAN / 
W-P-P 712/ SUDAH 
KELEBIHAN AKTIVITAS 
PENANGKAPAN IKAN 
ATAU OVER FISHING//

VO : 
KONDISI INI JUGA 
TERLIHAT DARI DATA 
HASIL TANGKAPAN 
IKAN KAPAL 
CANTRANG DI TEGAL// 
TANGKAPAN IKAN 
IKAN DASAR SEPERTI 
PETEK DAN KUNIRAN 
SERTA CUMI CUMI/ 
TERUS MENURUN 
DALAM KURUN WAKTU 
5 TAHUN TERAKHIR// 
HASIL TANGKAPAN 
KINI LEBIH BANYAK 
BERUPA IKAN IKAN 
KECIL DAN NILAI 
EKONOMISNYA 
RENDAH//

VO : 
DI MATA YAYASAN 
ECONUSA/ ORGANISASI 
NIRLABA YANG 
MENGANGKAT 
PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA ALAM 
YANG BERKEADILAN 
BERKELANJUTAN DI 
INDONESIA/ KONDISI 
OVER FISHING INI 
HARUS MENJADI 

GRAFIS DATA 
HASIL TANGKAPAN 
CANTRANG DI PPI 
TEGALSARI TEGAL

SET UP ECONUSA 20’’

Jateng Tanpa Cantrang  
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PERHATIAN SERIUS 
PEMERINTAH 
PROPINSI JAWA 
TENGAH MAUPUN 
PUSAT// 

(BAGAIMANA 
MEMASTIKAN...
PERTAMA 
MEMASTIKAN 
KALAU IKAN YANG 
MENJADI TARGETNYA 
NELAYAN CANTRANG 
ITU MASIH DALAM 
KEADAAN YANG 
BAIK// PEMERINTAH 
JAWA TENGAH 
HARUS MEMASTIKAN 
ITU// KALAU 
DARI ECONUSA 
MELIHAT/ SEMUA 
ALAT TANGKAP ITU 
DIPERBOLEHKAN// 
TAPI KALAU DALAM 
SATU DAERAH ITU 
LAUTNYA DALAM 
KEADAAN TIDAK 
SEHAT/ SEBAIKNYA 
DILARANG DULU/ 
HINGGA KEMBALI 
PULIH....//)

(ATMO.......)

VO : 
PERIKANAN 
BERKELANJUTAN/ 
HARUSNYA 

WWCR : WIRO 
WIRANDI (MANAJER 
PROGRAM 
KELAUTAN 
YAYASAN ECONUSA)

TRADISI SEDEKAH 
LAUT

ROLL SESAJI KEPALA 
KERBAU DIBAWA KE 
KAPAL

15’’

30’’

Girindra Whardana – iNewsTV Jawa Tengah
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TAK CUMA JADI 
SLOGAN// RENCANA 
PEMERINTAH UNTUK 
MENDORONG 
NELAYAN BERALIH 
ALAT TANGKAP 
YANG TAK MERUSAK 
LINGKUNGAN/ PERLU 
KESUNGGUHAN/ DAN 
TAK TERJERUMUS 
JADI SEKEDAR 
PROYEK BELAKA// 
DIMULAI DENGAN 
MENINGGALKAN 
CANTRANG/ DEMI 
WARISAN  LAUT 
DAN SEISINYA 
UNTUK ANAK CUCU 
MENDATANG//

END

KAPAL MELAUT

ANAK ANAK 
MENCEBUR DARI 
KAPAL KE LAUT

Karya telah dipublikasikan di iNews Jateng, 4 Juni 2021

Jateng Tanpa Cantrang  
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Findamorina Muhatar 
Beritamanado.com

Lahir di Palu, 29 Oktober 1988, mengawali karir jurnalistik 
sejak di bangku Sekolah Menengah Atas. Perempuan yang 
punya bakat seni teater ini menjadi penulis lepas untuk 
artikel halaman pendidikan di SKH Swara Kita (2005. 

Kini, Finda menduduki kursi pemimpin redaksi di media 
online lokal BeritaManado.com. Pemegang Uji Kompetensi 
Jurnalis (UKJ) tingkat utama (2020) dan sejak tahun 2012 
tercatat sebagai anggota AJI Manado. 

“Di kelas belajar ini, kami memperoleh banyak sekali ilmu terkait 
isu-isu lingkungan, kami juga mendapatkan pelajaran terkait 
jurnalisme data, bagaimana cara kami mengumpulan data, 
mengelola data dan menyajikan data dengan tepat dan menarik. 
Ini sangat bermanfaat sebagai bekal melakukan kerja-kerja 
jurnalistik selanjutnya.
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KEK Likupang: Jangan Rampas 
Kehidupan Nelayan dan 
Mangrove di Paputungan

Pembangunan Manado Eco Family Hotel yang merusak area mangrove dan terumbu karang.

Minahasa Utara, BeritaManado.com – Pukul 05.00, nelayan Desa 
Paputungan seharusnya sudah bersiap untuk melaut. Sero atau 
alat pancing berupa pagar-pagar yang akan menuntun ikan menuju 
perangkap, akan dibawa ke perahu. Sekali tarik, puluhan ikan pasti 
terjaring.

Itu sudah cukup untuk makan kenyang dalam sehari bersama 
seluruh anggota keluarga.

Jumat, 4 Juni 2021

KEK Likupang : Jangan RampasKehidupan Nelayan dan Mangrove di Paputungan
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Tarikan selanjutnya, untuk dijual kepada Tibo, pedagang ikandi 
pasar. Bisa juga nelayan menjual langsung ikan tangkapannya ke 
pasar besar.

Bagi nelayan Desa Paputungan di Kecamatan Likupang Barat, pasar 
paling ramai berada di Desa Likupang II Kecamatan Likupang 
Timur. Jaraknya 20-25 menit mengendarai motor, melewati 
beberapa desa.

Desa Paputungan hanya berukuran kecil. Luasnya sekitar 350 
hektar, atau 50 kali luas lapangan sepak bola. Secara administratif, 
Desa Paputungan masuk dalam wilayah Kecamatan Likupang Barat, 
Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Jumlah 
penduduk lebih kurang 879 jiwa, dengan 257 Kepala Keluarga 
yang tersebar di empat dusun. Pesisirnya, dikelilingi mangrove 
untuk menjaga abrasi. Masyarakatnya dominan berprofesi sebagai 
nelayan dan petani kebun.

Untuk menuju Paputungan, butuh waktu sekitar 60 menit 
berkendara dari Kota Manado ke arah Bitung dengan menyusuri 
area pantai. Akses jalan Paputungan kini sudah bisa dilalui dua 
bus. Jalanpun sudah aspal beton. 

Di Kabupaten Minahasa Utara, mulai dari Kecamatan Wori, 
Likupang Barat dan Likupang Timur, deretan pasir menjulur 
memanjang terus melewati lengkungan pantai ke arah timur ke 
pinggir laut Kota Bitung, sebuah daerah prioritas Super Hub 
Kawasan Timur Indonesia.

Sayang, kehidupan manis nelayan dan petani mulai terusik ketika 
tahun 2018 PT Bhineka Mancawisata (PT BMW) bersiap-siap untuk 
menguasai lokasi tanah di Desa Paputungan.

Terhalang Gedung Menjulang 

Welkar Salindeho (58) hanya bisa mencium dari jauh aroma laut 
yang dulu memberinya makan. Sudah dua tahun ini, dia terpaksa 
beralih profesi menjadi buruh serabutan, setelah ia dan sejumlah 
besar nelayan desa “dilarang” melaut di desanya sendiri.

Findamorina Muhatar – Beritamanado.com
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Pria paruh baya ini sedih, sero miliknya hanya tersimpan di gudang, 
seiring pembangunan tembok pagar yang dimulai 2019. PT Bhineka 
Mancawisata yang mengklaim sebagai pemilik dari 350 hektar 
tanah di Likupang Barat khususnya area pesisir mulai dari Desa 
Paputungan, Desa Jayakarsa, Desa Tanah Putih hingga perbatasan 
Desa Termaal, kini telah membangun dinding setinggi dua meter 
sebagai pembatas yang menutupi akses nelayan menuju laut. Dari 
arah rumah Welkar di Jaga III, laut sudah tak nampak, berganti 
pemandangan gedung Manado Eco Family Hotel berlantai 16.

Sebelumnya, ada jalan beton tepat depan rumahnya. Jalan itu 
menghubungkan masyarakat desa ke arah laut, jaraknya kira-kira 
satu Kilometer. Cukup 15 menit berjalan kaki. Sebelum tiba di laut, 
ada tanah kosong. Dulunya warga biasa berkebun di situ dengan 
berbagai komoditas baik kelapa, jagung, cabai, dan singkong.

Warga juga akan melewati kompleks pekuburan umum desa. 
Namun kini sudah dibongkar dan ditimbun karang-karang.“Gedung 
ini hanya menyusahkan. Jalan ditutup. Tanah diklaim milik 
perusahaan,” keluh Welkar.

Welkar Salindeho menatap dari jauh pembangunan Manado Eco Family Hotel.

KEK Likupang : Jangan RampasKehidupan Nelayan dan Mangrove di Paputungan
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Menurut Welkar, menjadi nelayan kini bukan pekerjaan yang 
menjanjikan. Nyaris tak ada penghasilan. “Dulu sebelum ada 
perusahaan, pendapatan saya hampir Rp1 juta per hari jika ikan 
masuk banyak. Paling sedikit Rp 300 ribu per hari hanya sekali 
mancing. Sekarang tidak lagi begitu,” imbuhnya.

Klaim perusahaan sebagai pemilik lahan, mendesak nelayan hanya 
boleh mengakses pesisir laut di dusun IV. Dulunya, untuk ke laut 
bisa dari arah mana saja. Sekarang, nelayan dari dusun lain harus 
membeli bensin ekstra untuk naik motor ke dusun IV.
Ini tentu membuat biaya produksi lebih besar.

Akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Rignolda 
Djamaluddin dalam e-journal Kabupaten Minahasa Utara:Profil, 
Sejarah dan Potensi Unggulan Desa (2016) yang diterbitkan Pusat 
Pengelolaan dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata Terpadu, 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unsrat 
Manado, menuliskan, Desa Paputungan yang terdiri dari 4 jaga 
(dusun) dengan jumlah penduduk 880 jiwa, yang sebagian besar 
berprofesi sebagai petani (115 orang) dan nelayan (91 orang).
Sementara, tahun 2021, terjadi penurunan jumlah petani dan 
nelayan di Desa Paputungan.

“Sesuai data kependudukan desa tahun 2021, jumlah masyarakat 
berprofesi petani, sebanyak 73 orang, sedangkan nelayan sebanyak 
9 orang,” ujar Sekretaris Desa Paputungan, Efrandy Bawuna.

Efrandy sendiri tidak mengetahui perubahan jumlah profesi 
masyarakat dari tahun ke tahun, disebabkan komputer milik desa 
sempat mengalami kerusakan.
“(Sebenarnya) Banyak profesi nelayan, tapi KTP kebanyakan petani, 
dengan buruh harian,” tambah Efrandy.

Seperti Welkar, nasib yang sama dialami Evert Makalare (54), 
warga dusun II Desa Paputungan. Jalan menuju pantai yang berada 
tepat di belakang rumahnya, sekarang sudah dikelilingi tembok 
perusahaan.

Findamorina Muhatar – Beritamanado.com
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Sebelum itu, tempat tambatan perahu di pantai hanya berjarak 
500 meter dari rumah sehingga cukup berjalan kaki. Sekarang, ia 
terpaksa menambatkan perahu di pesisir dusun IV. Artinya, untuk 
menuju perahu, Evert harus mengendarai motor selama 5-10 menit 
dari rumah, atau 30 menit berjalan kaki.

“Yang membingungkan, perusahaan malah memagar tanah saya. 
Mereka membuat sertifikat kolektif. Padahal almarhum Pak Julianto 
Wardono (salah satu managemen Bhineka Mancawisata yang 
berurusan masalah tanah, red) mengatakan di depan perwakilan 
perusahaan dan pemerintah, bahwa tanah milik almarhuma Fornika 
Kaumbur, ibu saya, belum dijual ke pihak perusahaan,” ujar Evert.

Evert berdiri membelakangi pagar tembok yang dibangun perusahaan.

Namun, tantangan tak sampai disitu.

Hotel bintang lima yang dibangun Bhineka Mancawisata, 
mengharuskan perusahaan  mereklamasi area pantai.
Lahan seluas sekitar 1.300 meter yang awalnya adalah hutan bakau 
(mangrove) di tebang, tak lagi melindungi wilayah darat dari 
ancaman ombak besar.

Ini menimbulkan ancaman besar bagi ekosistem mangrove di 

KEK Likupang : Jangan RampasKehidupan Nelayan dan Mangrove di Paputungan
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Sulawesi Utara, termasuk penduduk yang bermukim di wilayah 
pesisir.

Areal karang, sebagai rumah bagi ratusan makluk hidup, diangkat 
dan dipakai menimbun tanah bekas areal pekuburan umum desa 
yang sudah digali lebih dulu.
Sementara area bekas karang yang diangkat tadi, dijadikan lagoon 
atau kolam untuk fasilitas hotel.

Sedikitnya, ada tujuh pantai yang diklaim milik PT Bhineka Manca 
Wisata, Pantai Muu, Pantai Pasir Panjang, Pantai Tanjung, Pantai 
Balintas, Pantai Kerkop, Pantai Garam Pano, dan Pantai Garam 
Tetetali.

Di pantai-pantai itu, nelayan tak bisa lagi melaut karena tak ada ikan 
di sana. Alhasil, nelayan Paputungan menjadi nelayan perantau, 
yang terpaksa menangkap ikan di pantai-pantai desa lainnya, 
seperti Desa Kulu, Lantung, Tarabitan, hingga ke Talise dan Nain.

“Masuk ke pantai lain ada juga masalah. Karena di pantai itu ada 
masyarakat nelayan yang sama-sama mencari ikan. Masyarakat di 
sana juga protes kalau kami melepas jaring di situ,” kata Evert.

Untuk ke Talise dan Nain, para nelayan Paputungan butuh waktu 
tiga jam. Perahu dengan panjang 9×1,5 meter dan mesin tempel 15 
PK, maka sekali melaut membutuhkan bahan bakar bensin sebanyak 
20-25 liter. Harga jual bensin di desa rata-rata dibanderol Rp12 ribu 
per botol untuk bensin campur oli dan Rp10 ribu per botol untuk 
bensin murni.

“Pemerintah harus melihat keadaan masyarakat. Kehilangan 
mata pencaharian, lahan perkebunan, ancaman abrasi. Keluarga 
bertengkar, kakak adik bermusuhan karena lahan. Lalu, makam 
keluarga kami juga dibongkar tanpa pemberitahuan. Perusahaan 
sungguh sudah bertindak berlebihan,” kata Evert menyimpulkan 
begitu kompleks masalah yang dihadapi masyarakat.

Hingga sekarang, masyarakat setempat masih berjuang melawan 
PT Bhineka Mancawisata yang telah menguasai wilayah pesisir dan 
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menutup akses jalan masyarakat untuk melaut.

Mereka tak rela wilayah pantai, laut dan pertanian yang adalah 
sumber utama kehidupan, dirampas orang berduit. Kondisi ini 
dinilai sebagai ancaman sehingga masyarakat Paputungan tidak 
tinggal diam.

Warga menduga kuat, perusahaan tidak memiliki analisis dampak 
lingkungan (Amdal) sesuai ketentuan Undang-undang. Keyakinan 
itu berawal saat warga merasa tak pernah menerima sosialisasi 
pembangunan hotel dari pihak perusahaan.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado 
telah beberapa kali menggelar sidang pemeriksaan lapangan dan 
sidang terbuka di PTUN Manado terkait masalah pembangunan 
Manado Eco Family Hotel.

Sidang dilakukan sebagai tindaklanjut laporan penggugat Intan 
Takaredas, perwakilan 159 warga dan penggugat intervensi 
Dolfianus Josep perwakilan 30 warga penggugat, atas pelanggaran 
hak asasi dan masalah lingkungan yang diduga dilakukan PT 
BMW yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar Desa 
Paputungan dan Jayakarsa, dengan perkara nomor: 8/G/2021/
PTUN.Mdo.

Claudio Tumbel, selaku kuasa hukum warga mengatakan, 
pembangunan Likupang Eco Family Hotel telah menimbulkan 
kerugian besar bagi masyarakat dan lingkungan.

Aktifis lingkungan juga ikut angkat suara.

“Aturannya, perusahaan mendapat izin lingkungan setelah ada 
Amdal. Tapi yang terjadi, BMW tidak punya Amdal karena warga 
setempat tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan Amdal dan 
itu perbuatan melawan hukum,” ujar Didi Koleangan, mewakili 
Yayasan Suara Nurani yang meyakini Surat Keputusan Kelayakan 
Lingkungan Hidup (SKKLH).

Pasal 111, UU Lingkungan Hidup mewajibkan perusahaan memiliki 
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Amdal dimana ayat (1) ‘Pejabat pemberi izin lingkungan yang 
menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau 
UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak tiga miliar rupiah.

Sementara, pada Kamis (27/5/2021), telah digelar sidang ketiga 
untuk gugatan di PTUN dengan tergugat, Dinas Penanaman Modal 
dan Perizinan Terpadu Satu Atap (PMPTSP) Sulawesi Utara dan 
tergugat II intervensi PT Bhineka Mancawisata.

Hingga kini masih ada proses persidangan soal legalitas perizinan.

Sebelumnya pada tahun 2020, warga juga sempat melakukan 
upaya hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Airmadidi, terkait status 
kepemilikan tanah warga. Hasil sidang tersebut belum final sebab 
masyarakat penggugat masih melakukan upaya banding dan 
tengah berproses di Mahkamah Agung.

KEK Likupang, Sulut The Rising Star

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey (kiri), serta PP Nomor 
84 Tahun 2019 tentang pengembangan KEK Likupang.
Pembangunan luar biasa PT Bhineka Mancawisata sejatinya dipicu penetapan Likupang 
sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
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KEK Likupang merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata 
Nasional (KSPN) super prioritas yang dikembangkan di lahan seluas 
197,4 Ha di Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten 
Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pemerintah pusat menetapkan 
Likupang, juga satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas 
(DPSP) di Indonesia, bersama Danau Toba, Borobudur, Mandalika, 
dan Labuan Bajo.

Presiden Joko Widodo, dalam kunjungan ke Likupang, Kamis 
(4/7/2019) menobatkan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sebagai 
The Rising Star dalam sektor pariwisata Indonesia karena mampu 
mendorong pertumbuhan kinerja pariwisata hingga 600 persen 
dalam empat tahun terakhir (2015-2019).

Salah satu agenda utama kunjungan Presiden Jokowi ke Provinsi 
Sulut ini, untuk meninjau infrastruktur yang menjadi pendukung 
pariwisata di daerah ini.

Data Kementerian Pariwisata, jumlah wisatawan mancanegara 
yang berkunjung ke Sulawesi Utara, medio 2015 sebanyak 20 ribu, 
di 2016 meningkat menjadi 40 ribu. Naik dua kali lipat. Selanjutnya 
pada 2017 sebanyak 80 ribu, dan tahun 2018 meningkat menjadi 120 
ribu.

Menteri Arief Yahya saat itu merincikan, dalam empat tahun 
kunjungan wisatawan macanegara ke Sulawesi Utara meningkat 
enam kali lipat. Begitu juga pergerakan wisatawan nusantara dari 
sekitar dua juta menjadi empat juta, atau naik 200 persen.

“Padahal di daerah lain hanya sekitar 5 sampai 10 persen,” kata 
Menpar, Arief Yahya dalam keterangan tertulisnya, Agustus 2019.

Diketahui, pembangunan KEK Likupang direncanakan akan 
dikembangkan dalam tiga tahap. Tahap pertama, akan dibangun 
sekitar 92,89 hektar pada kurun waktu tiga tahun, yaitu 2020 hingga 
2023. Di KEK Likupang akan dikembangkan resort, akomodasi, 
entertainment dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and 
Exhibition).
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Sedangkan, di luar area KEK akan dikembangkan pula Wallace 
Conservation Center dan Yacht Marina.

KEK Likupang diproyeksikan menarik investasi sebesar Rp 5 triliun 
dan diproyeksikan dapat menyerap sebanyak 65.300 tenaga kerja 
hingga tahun 2040. Total target investasi sebesar Rp164 miliar untuk 
pembangunan kawasan KEK Likupang di tiga tahun pertama.

Sedangkan, target investasi pelaku usaha dalam tiga tahun pertama 
adalah Rp 750 miliar. 

Sebelum terjadi pandemi Covid-19, KEK Likupang diharapkan 
dapat meningkatkan serapan wisatawan mancanegara di Sulut 
sebesar 162 ribu orang pada tahun 2025.

Jumlah ini menyerap sekitar 16% dari target yang ditetapkan oleh 
Gubernur Sulut yaitu satu juta wisatawan mancanegara pada tahun 
2025.

Keunggulan geostrategis wilayah yang dimiliki Likupang Timur 
yaitu sektor pariwisata dengan tema resor (resort) dan wisata 
budaya (cultural tourism). Tema tersebut didukung oleh kawasan 
sekitar yang memiliki pantai dan dekat dengan Wallace Conservation 
Center.

Penandatanganan Mou antara ITDC dan PT MPRD terhadap pembangunan di KEK 
Likupang.
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Konsep Kawasan Ekonomi Khusus Likupang akan mengembangkan 
resor kelas premium dan kelas menengah (mid range resort), budaya 
(cultural), dan pengembangan Wallace Conservation Center.

Pada Maret 2021, Indonesia Tourism Development Corporation 
(ITDC) bersama PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) 
mulai melakukan pengembangan tahap awal KEK Likupang. 
Kesiapan itu ditandai dengan penandatanganan Kerangka 
Kerjasama atau Term Sheet Pembentukan Badan Usaha untuk 
Pengembangan dan Pengelolaan KEK Likupang, disaksikan 
langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 
Sandiaga Salahuddin Uno.

Sandiaga menyebutkan, Sulawesi Utara memiliki akses masuk yang 
sangat mudah dibanding destinasi wisata lainnya di Indonesia.

Ini dibuktikan dengan penerbangan langsung dari Jepang, 
Hongkong, Korea, Singapura dan negara Asia lainnya yang bisa 
ditempuh kurang lebih empat jam.

Dikatakan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Sulut sebagai Pintu 
Gerbang Asia Pasifik harus terealisasi lewat penerbangan langsung 
negara-negara Asia ke Sulut.

“Nanti 2016 baru pintu gerbang dibuka lewat penerbangan langsung 
dari Tiongkok ke Manado. Bahkan di saat pandemi pun kita masih 
melakukan ekspor. Kami bahagia karena keseriusan Pak Menteri 
Sandiaga dalam membangun pariwisata Sulut. Mari sama-sama 
kita bangun Indonesia lewat Sulawesi Utara,” ajak Gubernur Olly.

Sebagai The Rising Star, penetapan sebagai daerah wisata tentu 
menuai konsekuensi pembangunan infrastruktur yang mendukung.
Sejumlah kegiatan infrastruktur yang direncanakan di Sulawesi 
Utara, antara lain, pembangunan bandara, perpanjangan runway, 
jalan tol, hingga fasilitas penunjang pariwisata lainnya.

Masyarakat kecipratan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Program Peningkatan Kualitas 
Rumah Swadaya Mendukung Pariwisata atau dikenal juga dengan 
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Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta).

Pemerintah membuka akses seluas-luasnya bagi investor masuk 
ke Sulut. Banyak hotel dan cottage mulai dibangun, termasuk 
pembangunan Likupang Eco Family Hotel oleh PT Bhineka 
Mancawisata di Desa Paputungan.

Kehadiran PT Bhineka Mancawisata dengan pembangunan hotel 
pantai di wilayah KEK Likupang memberi daya dorong besar 
kemajuan pariwisata Sulawesi Utara.

Investasi pariwisata triliunan rupiah ‘menyulap’ Likupang yang 
terbelakang menjadi kawasan terdepan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu 
Atap (PMPTSP) Sulawesi Utara, Frangky Manumpil, mengatakan 
investasi PT BMW di bidang pariwisata mengukuhkan arah 
pembangunan pariwisata Sulawesi Utara sudah on the track. “Di 
tengah pandemi, PT BMW sudah mengurus  izin Amdalnya demi 
investasi,” ujar Frangky, Selasa (1/6/2021).

Frangky Manumpil menyebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 
antusias membantu pembangunan hotel plus kawasan wisata 
pantai dan laut.

Laju investasi hotel dan prasarana pendukung parisiwata seperti 
listrik tahun 2020 mencapai Rp 5,2 triliun dari target Rp 3 triliun.

Investasi itu didukung dengan suntikan dana pemerintah pusat 
Rp1 triliun untuk membenahi infrastruktur penunjang seperti 
pembangunan terminal baru Bandara Sam Ratulangi Manado dan 
jalan menuju ke lokasi KEK Likupang sepanjang 31,5 kilometer dari 
bandara.

Juga dibangun terminal baru Bandara Sam Ratulangi yang 
ditargetkan selesai tahun ini. Terminal bandara diperluas dua kali 
lipat yang semula 26 ribu meter persegi menjadi 56 ribu meter 
persegi, lengkap dengan fasilitas terminal internasional.
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Perluasan bandara mampu menampung 6 juta penumpang 
pertahun dari yang sebelumnya hanya 2,5 juta orang per tahun.

Boming turis China sejak tahun 2017 hingga 2019 menjadikan paket-
paket pariwisata selam dan atraksi wisata paralayang memberi 
keuntungan dan kemajuan bagi masyarakat lokal dan pengelola 
pariwisata.

Terpisah, Direksi PT Bhineka Mancawisata, Teddy Darmanto dan 
Kepala Operasional cabang Manado, Yuri Christian menerangkan, 
investasi pariwisata di Paputungan Likupang Barat berupa hotel 
bintang lima dan sejumlah destinasi lainnya. Di sekitar hotel akan 
dibangun wisata air, taman satwa, kebun buah dan taman bunga.

Selanjutnya akan dibangun pasar seni budaya dan kerajinan, 
permainan rekreasi edukatif, mangrove walk dan atraksi kapal wisata 
bawah air yang akan menjelajahi taman laut Bunaken.

“Kami hadir di sini untuk memperindah dan melestarikan alam 
Likupang dengan pembangunan pariwisata. Tabu bagi kami 
merusak lingkungan. Alam di Likupang yang sudah ada kami 
lestarikan menjadi lebih indah. Ingat ini investasi pariwisata bukan 
investasi tambang. Pariwisata butuh keindahan alam,” ujar Teddy.

Terkait mangrove yang dirusak, dikatakan Teddy, perusahaan 
telah menanam 2.300 bibit mangrove di pantai lokasi Hotel Desa 
Paputungan Likupang Barat, di areal pantai kompleks Likupang 
Eco Family pada akhir April 2021.

Penanaman tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan 
peduli lingkungan, pemerintah dan warga setempat, serta 
disaksikan sejumlah mahasiswa Universitas Sam Ratulangi dan 
personil Direktorat Jendral Konservasi Sumberdaya Alam dan 
Ekosistem, Balai Taman Nasional Bunaken.

Teddy menyebut penanaman ribuan mangrove sebagai komitmen 
perusahaannya menjaga kelestarian lingkungan. Dikatakan 
penanaman ini sebagai tahap awal, selanjutnya akan dilakukan 

KEK Likupang : Jangan RampasKehidupan Nelayan dan Mangrove di Paputungan



102 Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data

penanaman di waktu akan datang sesuai rencana pembangunan 
obyek wisata eco park di Likupang.

“Kami melibatkan masyarakat Paputungan dalam program ini. 
Sebelumnya mereka dilatih pihak konsultan. Kami berharap 
mangrove dapat bertumbuh dan menambah khasanah pantai 
Likupang lebih indah dengan mangrove,” tutur Teddy.

Hal itu bertujuan agar masyarakat sekitar memahami manfaat dan 
fungsi hutan mangrove bagi kelangsungan hidup semua komponen 
yang berada di sekitar ekosistem itu termasuk di dalamnya manusia.

Di sisi lain, Kepala Bidang Penataan Penegakkan Hukum dan 
Peningkatan Kapasitas, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(BLH), Arfan Basuki, mengatakan, penanaman bakau sangat baik 
dalam upaya memelihara keseimbangan serta ekosistem lingkungan 
di wilayah pantai Likupang.

Ekosistem hutan bakau merupakan ekosistem unik yang memiliki 
beragam fungsi, sebagai tempat pembesaran berbagai biota yang 
bernilai ekonomis penting bagi manusia, (nursery ground), juga 
secara langsung hutan bakau menyumbang oksigen (O2) bagi 
manusia.

Fungsi lainnya menyerap CO2 dari sisa pembakaran dan 
mengurangi abrasi pantai, juga menyerap bahan kimia berbahaya 
bagi manusia agar tidak lebih tersebar di lautan serta memotong 
energi gelombang tsunami sehingga dampak bencana bagi manusia 
bisa diperkecil.

Arfan Basuki mengingatkan, kawasan pantai dan ekosistem bakau 
menjadi sasaran kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan 
pencemaran lingkungan.

Hal itu terjadi akibat tuntutan pembangunan yang cenderung 
menitikberatkan bidang ekonomi.

Semakin banyak manfaat dan keuntungan ekonomis yang diperoleh 
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maka semakin berat pula beban kerusakan lingkungan yang 
ditimbulkan. Sebaliknya semakin sedikit manfaat dan keuntungan 
ekonomis maka makin ringan pula kerusakan lingkungan yang 
ditinggalkan.

“Mangrove juga menjadi daya tarik wisatawan dunia. Berwisata 
sambil menikmati keindahan lingkungan merupakan fenomena 
masa kini, kami selalu berkampanye untuk penanaman mangrove 
yang memiliki banyak ragam kegunaan,” ucapnya.

Mangrove Sulut Terancam 

Faktanya, melakukan penanaman mangrove pasca kerusakan 
bukan perkara mudah.
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Adi Suryawan, Peneliti pada Kantor Balai Penelitian dan 
Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) 
Manado, melalui hasil riset sejak tahun 2012 mengatakan, prosentase 
hidup mangrove usai direhabilitasi, sangat kecil.

Rehabilitasi mangrove sangat tergantung dengan kondisi 
lingkungan baik gelombang, tingkat pasang surut, tinggi rendahnya 
dan substrak atau jenis tanahnya. Jenis mangrove yang ditanam juga 
sangat mempengaruhi tingkat hidup. Untuk daerah gelombang 
pasang tinggi, lebih cocok ditanam Rhizophora Mucronata, sedangkan 
jenis Avicennia Marina merupakan salah satu jenis mangrove yang 
dapat tumbuh di tempat minim gelombang seperti di rawa-rawa air 
tawar, tepi pantai berlumpur.

Olehnya, penting saat rehabilitasi, diteliti dulu setiap lokasi sehingga 
dalam proses penanaman, ada beda perlakuan terhadap mangrove. 
Teknik penanaman juga harus tepat, misalnya menggunakan 
bambu yang dianyam, diikat atau menggunakan batu karang untuk 
melindungi.

Teknik ini ternyata akan mampu meningkatkan pertumbuhan 
mangrove. Bisa juga menggunakan propagul (bibit tanaman) yang 
langsung diikatkan ke akar napas pada Avicennia Marina.

Teknik ini punya presentase lebih tinggi dibanding yang hanya 
menanam pakai pancang. Sayangnya, untuk rehabilitas mangrove 
yang dilakukan rata-rata perusahaan, tidak memperhatikan hal-hal 
ini.

“Berdasarkan pengalaman riset, bibit-bibit yang didatangkan 
dari luar yang sifatnya keproyekan yang biasanya didistribusikan 
developer, ternyata daya survive mangrove lebih rendah dibanding 
pembuatan pesemaian secara lokal. Bibit lokal minimal tidak 
mengalami stres transportasi dan sudah beradaptasi dengan daerah 
tersebut sehingga presentase keberhasilan itu lebih tinggi,” kata 
Adi.
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Adi cemas, jika mangrove Sulut terus ditebang, maka bencana 
banjir seperti di kawasan Boulevard On Business (BoB), yakni pusat 
bisnis di areal reklamasi pantai Kota Manado pada Januari 2021, 
makin sering terjadi.

Kondisi kritis lingkungan seperti di Manado, bisa saja terjadi di 
Likupang, terutama Desa Paputungan yang dulunya memiliki 
kawasan hutan bakau nan eksotik, kini sebagian lokasi mangrovenya 
telah dirusak akibat geliat pembangunan hotel untuk menunjang 
KEK Likupang yang tidak berpihak pada lingkungan, .

“Sampai saat ini berbagai instansi ataupun swasta dan pemerintah 
sering mencari luasan yang ditanam. Sebaiknya ke depan 
yang penting adalah presentase tumbuhnya, dibanding luas 
rehabilitasinya. Karena dana terbatas ini jangan sampai melakukan 
rehabilitas dengan daya tumbuh yang sangat rendah,” beber Adi.

Sayang, upaya menjaga hutan mangrove belum ditunjang secara 
maksimal. Data terbaru terkait pemeliharaannya, tak terlalu 
diperhatikan pemerintah daerah.

Dinas Kehutanan Provinsi Sulut mencatat, hutan bakau di Sulut 
seluas 10.204 Ha berdasarkan Peraturan Penunjukan Kawasan 
Hutan tahun 2014 (Peta SK 734).

Mangrove-mangrove ini tersebar di 12 kota/kabupaten dengan 
kondisi yang beragam, mulai dari kritis, sangat kritis, tidak kritis 
dan potensial kritis.

Dari total keseluruhan luas hutan mangrove di Sulut, Kabupaten 
Minahasa Utara menempati urutan teratas. Desa Paputungan, 
Likupang Barat, sebagai salah satu daerah penyumbang kawasan 
hutan Mangrove untuk Minahasa Utara.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulut, Rainer Dondokambey 
menjelaskan, kawasan hutan adalah kawasan yang ditunjuk dan 
ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan. Pembaharuan data 
dilakukan kecuali ada revisi tata ruang 5 tahun sekali atau ketika 
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ada perubahan fungsi, misalnya dari hutan lindung menjadi hutan 
produksi. “Itu dimungkinkan dengan syarat tertentu,” kata Reiner.

Sementara peta hutan mangrove Sulut yang tertera pada SK 734 
tahun 2014 tentang Penunjukan Kawasan Hutan, masih merujuk 
pada peta SK 452 tahun 1999 yang merivisi peta Belanda tahun 1932.

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Tondano 
berkedudukan di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, juga 
mengungkap luas kerusakan mangrove yang terjadi di Sulawesi 
Utara, masih sangat tinggi.

Ervan, petugas BPDAS yang membidangi Rehalibitasi Hutan 
dan Lahan (RHL) menunjukan, pada tahun 2020, area rehabilitas 
kawasan hutan mangrove di Sulut mencakup 250 hektar.

Sementara sampai bulan Mei 2021, sudah dilakukan rehabilitasi 
pada 25 hektar hutan mangrove.

Minimnya pengetahuan warga terhadap fungsi mangrove 
menyebabkan masih banyak masyarakat menebang mangrove 
untuk dijadikan arang atau kayu api. Selain menjaga abrasi, 
mangrove menjadi benteng hantaman ombak, tempat mencari 
makan biota laut, dan menjaga intuisi air laut atau proses masuknya 
air laut ke dalam tanah yang mengakibatkan air sumur warga 
pesisir menjadi asin.
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“Jika mangrove rusak, proses rehabilitasinya lebih sulit dilakukan 
dibanding menanam tanaman darat. Saya kira untuk kepentingan 
perusahaan atau perluasan areal tinggal, tidak penting melakukan 
reklamasi apalagi sampai menebang mangrove. Lebih baik, 
mangrove yang bagus dipertahankan dan dikembangkan menjadi 
ekowisata sehingga warga bisa mempertahankan kondisi mangrove. 
Mangrove di luar kawasan hutan lindung, statusnya tetap hutan 
lindung,” pungkas Ervan.

Penelitian yang dilakukan Rignolda Djamaluddin, akademisi 

KEK Likupang : Jangan RampasKehidupan Nelayan dan Mangrove di Paputungan
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Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi 
Manado, menunjukkan penebangan pohon mangrove merupakan 
salah satu bentuk pemanfaatan langsung sumber daya mangrove 
yang masih terus terjadi di sejumlah tempat di Indonesia.

Dalam skala kecil, penebangan pohon mangrove dilakukan 
masyarakat sekitar hutan mangrove untuk keperluan kayu bakar 
dan berbagai kebutuhan lainnya.

Dalam skala yang besar, pohon mangrove ditebang untuk konversi 
lahan menjadi tambak udang dan ikan atau produksi timber.

Penelitian tersebut menghasilkan banyak data dan informasi terkait 
dampak penebangan terhadap sifat pertumbuhan dan atribut 
struktural komunitas mangrove, kondisi fisik lahan, dan penciptaan 
ruang-ruang terbuka yang akan memengaruhi perkembangan dan 
regenerasi hutan mangrove.

Studi kasus di pantai di Desa Tiwoho, Kecamatan Wori, Kabupaten 
Minahasa Utara yang pernah dipublikasikan dalam buku Mangrove: 
Biologi, Ekologi, Rehabilitasi, dan Konservasi (2018) menunjukan, 
pohon-pohon mangrove ditebang  masyarakat dan tersisa hanya 
sebagian kecil tegakan berukuran kecil.

Pantai berpasir secara perlahan mulai terabrasi dan menyebabkan 
tumbangnya pohon-pohon kelapa di tepi pantai. Abrasi juga 
menyebabkan matinya sebagian pohon-pohon nipah (palem) 
yang berada di daerah belakang dekat pemukiman. Proses abrasi 
ini berlangsung terus meskipun bangunan pelindung pantai telah 
dibangun.

Upaya penanaman artifisial juga gagal karena faktor abrasi dan 
benih banyak dimakan kambing yang dilepas di area itu. 

Situasi kian memburuk ketika sekitar dua hektar hutan mangrove 
termasuk habitat nipah ditebang untuk pengembangan lokasi 
rekreasi. Kehadiran ruang terbuka dalam hutan mangrove dapat 
pula memengaruhi komposisi spesies, oleh karena setiap spesies 
mangrove memiliki strategi establismen yang berbeda.

Findamorina Muhatar – Beritamanado.com
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Faktor penebangan dan proses erosi, sehingga regenerasi dan 
establismen mangrove menjadi terhambat. Sebagai konsekuensi, 
laju penutupan ruang terbuka menjadi sangat lambat.

Saat ini kata Rignolda, mangrove terluas dalam suatu daerah ada 
di Pulau Mantehage, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, 
yaitu sekitar 1300-an hektar.

Di Sulut bagian selatan masih bertahan sekitar 800 hektar, tepatnya 
di antara Desa Arakan sampai Wawontulap di Kecamatan Tatapaan, 
Minahasa Selatan.

Di Minahasa Utara, dulu pernah ada kesepakatan masyarakat yang 
dituangkan dalam peraturan desa DPL (Daerah Perlindungan 
Laut). Namun kini tinggal cerita.

“Tahun 90-an dibanding dengan situasi 2000-an saya masih optimis. 
Tapi nampaknya (rehabilitasi) hanya event.  Apa yang saya lihat di 
lapangan, saya kaget, banyak sekali kerusakan. Padahal sejak satu 
dekade belakangan kita difasilitasi citra satelit yang dengan musah 
bisa mengakses tutupan mangrove. Yang dulu hutan, sekarang 
sudah tidak hutan lagi,” ujar Rignolda, Kamis (3/6/2021).

Tiga tahun terakhir saat melakukan riset di Desa Tiwoho dan Desa 
Serawet,Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara 
yang memiliki mangrove cukup masif, pernah ada perusahaan 
tambak udang yang ingin membuka lahan di hutan mangrove, 
berhasil digagalkan karena di hadang masyarakat. Namun tahun 
2021 ini, perusahaan tersebut kembali masuk.

“Saya kaget, mangrove yang dulunya tidak terjaga tetapi ada, 
sekarang sudah jadi terbuka dan itu terjadi dibanyak titik. Saya 
dulu optimis, ternyata tidak bisa bertahan. Ada permainan dimana 
begitu mudahnya ekosistem ini dikonversi orang, dan saya 
yakini menjadi objek transaksi. Paling fatal, persoalan bukan ada 
perusahaan yang dapat menebang tetapi ada pembiaran dari pihak 
yang memiliki kewenangan tapi tidak mau bertindak. Dimulai dari 
pemerintah skala paling kecil yaitu desa,” lanjutnya.

KEK Likupang : Jangan RampasKehidupan Nelayan dan Mangrove di Paputungan
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Sejatinya, fenomena pembiaran seperti ini jangan sampai 
dilegalisasi. Jika benar terjadi, maka Sulawesi Utara tengah dalam 
proses mengingkari amanat Undang-Undang No 27 tahun 2007 
yang direvisi dalam UU No 1 / 2014 bahwa ekosistem mangrove 
termasuk terumbu karang termasuk ekosistem yang bernilai 
ekologis penting.

Niat Sulawesi Utara menjadikan pariwisata seperti Bali, sudah 
seharusnya mempertahankan konsep nature tours, tanpa merusak 
sumber daya alam dan menerapkan prinsip pembangunan bersifat 
sustainable development.

Masyarakat Desa Tiwoho, Kecamatan Likupang Timur memberi 
contoh keberhasilan menjaga hutan mangrove. Tiwoho yang dulu 
sempat berperang dengan perusak lingkungan, kini menjadi rumah 
belajar cara menangkap ikan Roa.

Upaya pemerintah yang mengedukasi masyarakat untuk merawat 
kawasan mangrove, hanya berdampak kecil jika tetap ada 
pembiaran kepada perusahaan yang merusak sumber daya alam.

Penandatanganan Mou antara ITDC dan PT MPRD terhadap pembangunan di KEK 
Likupang.

Findamorina Muhatar – Beritamanado.com
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Palu, Aceh, Pangandaran dan Selat Sunda sudah membuktikan 
bagaimana keganasan tsunami bagi wilayah pesisir.

Rignolda Djamaluddin menyarankan pemerintah, jika KEK Likupang 
hanya menguntungkan sejumlah pihak, dan membahayakan ribuan 
nyawa, sebaiknya proyek ini tidak dilanjutkan.

“Mangrove bertumbuh dengan amat sangat sulit, jangan ditebang. 
Mangrove sudah jadi areal conflict of interest, padahal aturan kita 
jelas. Mungkin sudah bergeser nilainya. Jika merusak mangrove 
maka merusak fungsinya, maka terjadi kerugian besar bagi kita. 
Hal yang paling buruk yang pernah saya lihat adalah pembangunan 
hotel yang membongkar terumbu karang. Itu bejat sekali. Disini kita 
membangun dengan menghilangkan pantai, padahal pantai adalah 
aset,” kunci Rignolda.

Karya telah dipublikasikan di Beritamanado.com, 4 Juni 2021

KEK Likupang : Jangan RampasKehidupan Nelayan dan Mangrove di Paputungan



112 Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data

Muhammad Olies 
Serat.id

Menggeluti dunia jurnalistik selama 12 tahun terakhir  di 
sejumlah media massa, baik lokal maupun nasional dan 
mengikuti sejumlah pelatihan jurnalistik diantaranya 
pelatihan Jurnalisme Investigasi dan Jurnalisme Sastrawi. 

Pemegang Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan Tingkat 
Utama dari Dewan Pers, beberapa kali mengikuti fellowship 
dari sejumlah lembaga. Seperti Fellowship Isu Perpajakan 
2020 hasil kerjasama Tempo Institute - The Prakarsa dan 
sekarang sebagai penerima Journalist Fellowsea 2021 dari 
SIEJ - EcoNusa.

“Kualitas skill saya meningkat setelah mengikuti Kelas Belajar 
Journalist Fellowsea 2021 dari  SIEJ - EcoNusa. Wawasan dan 
keberanian untuk mengangkat isu-isu lingkungan dalam liputan 
juga melonjak. Sebelumnya, di daerah, isu lingkungan kurang 
diprioritaskan media, lebih dominan isu politik dan pemerintahan, 
pendidikan, kesehatan, hukum kriminal dan ekonomi. Terima 
kasih SIEJ - EcoNusa telah mengingatkan agar lebih peduli 
lingkungan.”
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Mempertanyakan Pasir untuk 
Pengurukan Jalan Tol

Rencana penambangan pasir di pesisir Balong untuk pengurukan Tol 
Tanggul Laut Semarang – Demak (TTLSD) memantik tanda tanya. 
Murnipengurukan atau ada motif dan kepentingan lain?

Anggota DPRD Kabupaten Jepara Hadi Patenak, gusar saat tahu 
pasir laut yang ada di Balong, Kecamatan Kembang,  Kabupaten 
Jepara hendak digunakan untuk pengurukan Tol Tanggul Laut 
Semarang Demak (TTLSD).

Serat.id, 2 Juni 2021

Mempertanyakan Pasir Besi untuk Pengurukan Jalan Tol
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Hadi yang juga mantan manajer operasional PT Pasir Rantai Mas 
(PT PRM) itu mempertanyakan alasan rencana penambangan pasir 
di perairan Balong untuk pengurukan lahan tol. Sebab sebelumnya 
material urukan sebanyak 4.285.872 m3 untuk salah satu proyek 
strategis nasional (PSN) itu akan diambil dari daratan, bukan dari 
pesisir pantai.

“Ini ada apa? Harga pasir besi itu bisa tujuh kali lipat dibanding 
biaya penambangannya. Semisal biaya tambang Rp 200 maka harga 
jualnya bisa Rp 1.400. Pasir besi juga lebih mahal dibanding pasir 
biasa,” kata Hadi, kepada serat.id

Hal itu menjadi alasan Hadi mempertanyakan alasan material 
urukan diambil dari pesisir dan bahkan kawasan Balong. Sedangkan 
dulu pembangunan PLTU Tanjung Jati B Jepara juga membutuhkan 
material urukan, tapi pasirnya diambilkan dari Kalimantan.

“Padahal lokasi PLTU TJB dekat dengan perairan Balong karena 
masih satu kecamatan. Sekarang TTLSD malah mau mengambil 
pasir dari Jepara padahal Demak juga banyak kawasan pesisirnya,” 
kata Hadi menegaskan.

Ia juga mempertanyakan peraturan Daerah Provinsi Jateng nomor 
13 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil yang mengatur jika tambang pasir boleh dilakukan, 
namun dengan syarat. Yakni minimal jaraknya 2 mil dari garis 
pantai dan tingkat kedalaman minimal 10 meter dari permukaan 
laut.

Berdasarkan riset Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi 
Kelautan Bandung, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya 
Mineral pada 2005, kandungan pasir besi yang ada di kawasan 
pesisir Jepara utara sebanyak 316.457.000 ton meter kubik.

Sedangkan merujuk survey lapangan yang dilakukan PT Pasir 
Rantai Mas (PT PRM), kandungan bahan baku untuk industri baja, 
alat berat hingga bahan campuran pembuatan semen di pesisir 
Jepara utara lebih dari 500 juta ton meter kubik yang tersebar di 
sejumlah titik sepanjang 32 kilometer.

Muhammad Olies – Serat.id
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Menurut dia pasir besi di pesisir Jepara utara berasal dari Gunung 
Muria yang terbawa aliran sungai hingga masuk ke laut.  Proses itu 
terjadi selama berabad-abad lalu.

Proses alami terbentuknya pasir besi di pesisir laut itu hanya ada di 
pesisir tiga Kecamatan di kawasan Jepara Utara yakni Kecamatan 
Kembang, Keling dan Donorojo. Di kecamatan tetangga seperti 
Mlonggo atau Bangsri hanya ada pasir berwarna putih dan tidak 
mengandung pasir besi.

Peta Potensi Pasir di Utara Jepara

Mempertanyakan Pasir Besi untuk Pengurukan Jalan Tol
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Mempertanyakan Pasir Besi untuk Pengurukan Jalan Tol



118 Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data

“Tidak semua pantai ada pasir besinya. Pesisir pantai yang 
kandungan pasir besinya bagus ada di tiga tempat yakni Jepara, 
Cilacap dan Lumajang. Pasir besi di pesisir Jepara utara kandungan 
besinya tinggi,” kata Hadi yang mengaku pernah mengcek langsung 
di kawasan pesisir hingga beberapa mil saat bekerja di PT PRM.

Tercatat perairan Balong juga menarik perhatian badan atom 
nasional atau Batan. Tahun 1991–1996, Batan pernah melakukan 
studi kelayakan di Semenanjung Gunung Muria itu. Hasilnya, ada 
tiga lokasi yang potensial untuk dibangun PLTN. Yakni Ujung 
Lemahbang Balong, Ujung Grenggengan dan Ujungwatu, Jepara.

Namun yang paling potensial adalah Ujung Lemahbang Balong. 
Diperkirakan di lokasi itu bisa dibangun PLTN berkapasitas 7 ribu 
megawatt elektrik.

Karena mendapat penolakan dari warga Balong, akhirnya tahun 
2011–2013, Batan kembali melakukan studi kelayakan di Provinsi 
Bangka Belitung. Hasilnya, memang di sana bisa dibangun PLTN 
namun kapasitasnya masih di bawah Ujung Lemahbang, Balong. 
Di Bangka Barat bisa dibangun PLTN berkapasitas 6 ribu megawatt 
elektrik. Sedang di Bangka Selatan kapasitasnya hanya 4 ribu 
megawatt elektrik.

Menurut Hadi Patenak, kawasan Balong memang sangat layak 
dibangun PLTN. Berdasarkan informasi yang diterima dari Batan, 
pasir besi di perairan utara Jepara mengandung uranium.

“Jadi salah satu alasan Batan membangun PLTN di perairan Balong, 
selain bukan karena kawasan rawan gempa juga lantaran ada 
uranium yang bisa digunakan untuk bahan baku nuklir,” kata Hadi 
Patenak yang juga anggota DPRD Jepara itu.

Sedangkan saat ini, ada dua perusahaan yakni PT Bumi Tambang 
Indonesia (BTI) dan dan PT Energi Alam Lestari (EAL) yang sedang 
menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak LIngkungan 
(AMDAL) terkait rencana penambangan pasir di Perairan Balong 
untuk pengurukan TTLSD. Izin AMDAL disusun setelah dua 
perusahaan yang berkantor di Jakarta dan bernaung di bawah AVI 

Muhammad Olies – Serat.id
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Group itu mengantongi izin lokasi yang diterbitkan Dinas Kelautan 
dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Jateng.

Menurut Hadi, hasil survey lapangan yang dilakukan PT PRM 
pada tahun 2004 diketahui kandungan pasir besi di perairan Balong 
dan sekitarnya tidak hanya di tepian pantai. Namun ada hingga 6 
– 9 mil dari bibir pantai. Jika dua perusahaan penambang yakni PT 
BTI yang area tambangnya berjarak 4,04 mil (7,47 kilometer) dan 
PT Energi EAL yang melakukan penambangan pada jarak 2,7 mil 
(sekitar 5 kilometer) dari garis pantai maka kemungkinan besar 
pasir laut yang ditambang juga mengandung pasir besi.

“Pertanyaannya kalau setelah ditambang dan hasilnya pasir besi, 
terus mau diapakan? Eman-eman kalau hanya untuk material 
urukan karena SDA ini punya nilai ekonomis tinggi,” katanya.

Ia juga mempertanyakan jika aktivitas tambang juga pakai kapal 
penyedot, karena sulit diketahui jenis  material apa saja yang 
diambil karena lokasinya di dalam laut.

Mengacu pengalamanya di PT PRM dulu, menambang pasir besi 
pakai kapal penyedot hanya butuh waktu sekitar lima jam dan 
itu dilakukan malam hari. Hal itu menjadikan pengerukan sulit 
diawasi.

“Jadi kalau mengambil langsung pergi ke tengah laut lalu dibongkar 
juga siapa yang bisa mengawasi. Ujung-ujungnya pasir itu akan 
dikomersilkan,” katanya.

DPRD Jepara sudah membawa persoalan terkait rencana 
penambangan pasir di pesisir Balong ini ke Jakarta. Mereka 
berkunjung ke sejumlah lembaga negara seperti Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, Kementerian LHK dan lainnya.

Selain itu juga bakal memanggil berbagai pihak terkait mulai dari 
Dinas LH Jepara, warga Balong hingga perusahaan yang akan 
melakukan penambangan untuk didengar keterangannya.

Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) 

Mempertanyakan Pasir Besi untuk Pengurukan Jalan Tol
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Dislutkan Jateng Lilik Harnadi saat dikonfirmasi mengatakan tidak 
tahu alasan berubahnya sumber material urukan untuk proyek 
TTLSD.

Lembaga yang ia pimpin hanya menerbitkan izin lokasi karena 
Perda nomor 13 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Yang mengamanatkan kegiatan yang 
dilakukan di kawasan pesisir laut dalam kurun waktu 30 hari harus 
mengantongi izin lokasi.

Izin lokasi yang diterbitkan untuk PT BTI dan PT EAL itu juga 
sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

“Ada tim pengkaji yang terdiri dari perguruan tinggi. Karena 
memenuhi syarat izin lokasi diterbitkan. PT BTI dan PT EAL itu 
memang spesialisasinya di pesisir atau laut, makanya mereka 
mengajukan izin,” kata Lilik.

Menurut Lilik penambangan pasir di perairan Balong untuk 
pengurukan TTLSD juga opsi yang patut diperhitungkan. Sebab jika 
menggunakan material yang ada di daratan maka dikhawatirkan 
dampak lingkungan akan lebih besar. Misal hilangnya mata air, 
debu hingga kepadatan arus lalu lintas dan kerusakan infrastruktur 
jalan.

“Tahapannya masih panjang karena saat ini masih penyusunan 
AMDAL. Silahkan cermati dan beri masukan. Nanti pemerintah 
pusat yang akan memutuskan apakah layak atau tidak dilakukan 
penambangan pasir di perairan Balong,” kata Lilik menjelaskan. 

Karya telah dipublikasikan di Serat.id, 2 Juni 2021

Muhammad Olies – Serat.id



121Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data

Hilangnya Pulau Pasir di 
Kampung Balong

Warga pesisir pantai yang tinggal di wilayah Kecamatan Kembang, Keling 
dan Donorojo kehilangan lahan pertanian dan kerusakan rumah tinggal 
akibat abrasi yang diperparah aktivitas penambangan pasir besi.

Serat.id, 2 Juni 2021

Dakib, warga Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten 
Jepara, masih ingat betul pesisir pantai sepanjang  desanya hingga 
desa tetangga wilayah Bayuran, sebelumnya pulau pasir besi. Pria 
berusia 42 tahun itu menyebut lahan itu seluas 12 hektar sebagai 

Hilangnya Pulau Pasir di Kampung Balong
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kawasan endapan material dari Pegunungan Muria yang terbawa 
arus air sungai.

“Namun kini pulau pasir besi sudah hilang dikeruk oleh penambang 
ilegal sejak beberapa tahun lalu,” kata Dakib kepada Serat.id.

Menurut Dakib, hilangnya pulau pasir itu juga berdampak pada 
abrasi air laut yang menerjang bibir pantai kawasan setempat. 
Warga pesisir pantai di kawasan Jepara bagian utara khususnya 
yang tinggal di wilayah Kecamatan Kembang, Keling dan Donorojo 
punya pengalaman pahit dengan aktivitas penambangan pasir besi. 
Hilangnya alat lahan pertanian dan kerusakan rumah tinggal di 
bibir pantai.

Hasil pengamatan Dakib itu terkonfirmasi dengan analisa Dislutkan 
Provinsi Jateng yang merujuk data dari Badan Informasi Geospasial 
(BIG), data itu menunjukkan kemunduran garis pantai sekitar 15 
meter dalam 10 tahun terakhir di perairan Balong.

Sedang di titik lain ada yang mencapai 40 hingga  60 meter.  Semakin 
ke arah utara di pesisir Bumiharjo maupun Bandungharjo dan 
sekitarnya tingkat abrasi dan kemunduran garis pantai semakin 
meluas.

Menurut Dakib, fakta tenggelamnya sawah milik warga yang ada 
di pesisir Balong juga kian menegaskan ganasnya abrasi. “Banyak 
sawah warga yang tenggelam. Semisal Bu Is yang dulu lahannya 
1900 persegi sekarang tinggal 400 meter persegi. Atau Pak Sabar 
yang kehilangan 1400 meter lahannya. Data itu valid karena 
lahannya sekarang sudah disertifikatkan,” kata Dakib yang juga 
anggota BPD Balong itu.

Tercatat abrasi akibat penambangan satu kesatuan ekosistem 
pantai di Kabupaten Jepara itu tak hanya menenggelamkan lahan 
pertanian. Pantauan serat.id di Desa Bandungharjo, Kecamatan 
Donorojo, menunjukkan kantor Persaudaraan Perempuan Nelayan 
Indonesia (PPNI) di kawasan TPI Mulyorejo mangkrak. Bangunan 
yang itu dulu digunakan para perempuan nelayan itu sudah rusak 
karena sering terendam ombak laut. 

Muhammad Olies – Serat.id
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Kondisi yang nyaris sama juga pada sejumlah rumah milik warga 
yang jaraknya sepelemparan batu dari bangunan PPNI itu.  Warga 
bahkan membuat tanggul darurat yang terbuat dari karung pupuk 
berisi pasir agar ombak tidak langsung merangsek ke pemukiman.
Sedangkan di Dukuh Bantunan Desa Bandungharjo, banyak areal 
sawah yang tenggelam karena abrasi luasannya diperkirakan 
mencapai 25 meter sepanjang 2 kilometer.  

Salah satunya lahan milik Surini, warga setempat. Perempuan 
itu kehilangan lahan pertanian seluas 2800 meter persegi yang 
lokasinya di pesisir dukuh Bantunan. “Sudah tak bisa ditanami 
karena tenggelam,” kata Surini.

Pesisir pantai Balong memang menjadi incaran para penambang 
pasir besi, termasuk yang dilakukan secara ilegal. Teranyar, tahun 
2018 muncul aktivitas tambang pasir besi ilegal yang diyakini 
warga dilakukan Suntoro. Mantan anggota DPRD Jepara itu 
menggunakan CV Giri Mineral Sejahtera sebagai perusahaan 
pelaksana operasional tambang pasir besi IUP OP PT Pasir Rantai 
Mas (PRM).

Warga akhirnya melaporkan aktivitas tambang ilegal itu ke Polda 
Jateng. Hingga akhirnya pada 2019, aktivitas tambang ilegal itu 
berhenti. “Pesisir Balong akan terus kita jaga. Sikap kita dari dulu 
sampai sekarang tetap sama. Kami menolak tambang pasir, termasuk 
rencana penambangan pasir seluas 3.389 hektare untuk pengurukan 
TTLSD,”  kata Dakib yang dulu juga aktif menyuarakan penolakan 
rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 
di Balong.

Abrasi memang menjadi salah satu momok yang menghantui 
kawasan pesisir Jepara. Berdasar RTRW Kabupaten Jepara tahun 
2011 – 2031, ada delapan kecamatan wilayah selatan maupun 
utara yang ditetapkan sebagai daerah rawan abrasi. Rinciannya, 
Kecamatan Kedung, Tahunan, Jepara, Mlonggo, Karimunjawa, 
Kembang, Keling dan Donorojo.  

Di kawasan Jepara bagian selatan, abrasi bahkan menenggelamkan 
Desa Bulak, Kecamatan Kedung. Warga Desa Bulak terpaksa harus 

Hilangnya Pulau Pasir di Kampung Balong
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bedol desa pada tahun 1971 dan 1984. Mereka kini menempati 
lokasi yang diberi nama Desa Bulak Baru. 

Namun meski sudah menjauh dari kawasan pesisir, Desa Bulak 
Baru seluas 97,87 hektare dan dihuni 840 orang ini juga kembali 
terancam tenggelam. Sejak tahun 2011 hingga sekarang, kawasan 
pantai Desa Bulak Baru yang terkikis karena abrasi mencapai 150 
meter sepanjang 1,5 kilometer. Kini jarak pantai dengan pemukiman 
penduduk hanya sekitar 750 meter. 

Dulu panjang garis pantai di Jepara 72 kilometer. Hasil perhitungan 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara menunjukkan, 
perubahan garis pantai di Jepara rata-rata mencapai 101,95 meter per 
tahun.  Sedang data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng 
mencatat, saat ini panjang garis pantai di Jepara 214,73 kilometer. 
Perubahan garis pantai di pesisir Jepara itu disebabkan oleh proses 
abrasi dengan luasan wilayah yang terkena abrasi 438,44 hektare. 

Di kawasan pesisir Jepara bagian selatan, faktor penyebab abrasi, 
selain karena perubahan iklim juga lantaran maraknya kegiatan 
di kawasan pesisir yang tidak bertanggung jawab. Di antaranya  
penggunaan alat tangkap cantrang yang merusak terumbu karang, 
reklamasi ilegal berupa pembangunan yang menjorok ke pantai, 
aktivitas tambak hingga pembabatan mangrove.

Sedang di Jepara bagian utara penyebab abrasi selain perubahan 
iklim juga dipengaruhi aktivitas tambang pasir di kawasan pesisir. 
Pengaruh aktivitas tambang pasir besi terhadap abrasi di pesisir 
Jepara utara ini juga sudah diteliti akademisi berbagai perguruan 
tinggi.

Hasil penelitian berjudul Pemetaan Kerawanan Bencana Abrasi 
di Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yang ditulis oleh Arief 
Wicaksono dan tim, menyebutkan aktivitas penambangan pasir 
besi memicu terjadinya abrasi di Kecamatan Donorojo.

Selain itu, ada hasil penelitian berjudul : Ancaman Abrasi Terhadap 
Pengembangan Sektor Pariwisata Pantai Sebagai Sektor Unggulan 
di Kabupaten Jepara yang ditulis Syarofina Az Zahra, menyebut 
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aktivitas penambangan pasir di pesisir Jepara merupakan salah 
satu isu strategis Kabupaten Jepara.

Penelitian itu menyebut aktivitas tambang tak dilakukan secara 
bertanggung jawab yang menimbulkan kerusakan area pantai, jalan 
di sekitar pesisir dan vegetasi yang menganggu kegiatan nelayan 
dan pertanian pesisir serta mempercepat terjadinya abrasi.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan Suroto dan Prof Gunarto dan 
dimuat di Jurnal Daulat Hukum Vol 1 No 1 Maret 2018, memotret 
sejumlah hal. Mulai konflik horizontal yang muncul seiring rencana 
penambangan pasir besi di kawasan pesisir Bandungharjo dan 
sekitarnya oleh PT Alam Mineral Lestari (AML).

Warga pesisir Jepara utara menolak aktivitas tambang pasir besi. 
Hal ini bisa dilihat dari berbagai aksi demonstrasi menyasar kantor 
CV Guci Mas Nusantara (GMN) di pesisir Bandungharjo.

Tak hanya itu, penelitian ini juga mengungkap jika penyusunan 
Amdal tidak menyertakan UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 
Kawasan hutan yang diajukan perizinan pinjam pakai oleh PT AML 
untuk lokasi tambang pasir besi merupakan Hutan Produksi Tetap, 
namun di dalam kawasan itu terdapat kawasan Hutan Perlindungan 
Setempat (KPS) yang terletak di petak 130 a, 131 a, 132 a dan 132 b.
Lokasi tersebut ditentukan melalui Rencana Pengaturan Kelestarian 
Hutan (RPKH) sesuai dengan PP No 72 tahun 2010 tentang 
Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

Tercatat ada dua perusahaan yang akan melakukan penambangan 
pasir laut di perairan Balong, yakni PT Bumi Tambang Indonesia 
(BTI) dan PT Energi Alam Lestari (EAL). Dua perusahaan itu sudah 
mengantongi izin lokasi penambangan di kawasan pesisir dari 
Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Jateng.

Proses yang saat ini masih berjalan adalah penyusunan Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Jika urusan AMDAL 
yang dikeluarkan Kementrian LHK kelar, maka dilanjutkan 
dengan izin eksploitasi, lalu IUP Operasi Produksi yang diterbitkan 
Kementerian ESDM.

Hilangnya Pulau Pasir di Kampung Balong
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Area yang akan ditambang PT BTI seluas 2.339 hektar, sedang 
jatah PT EAL seluas 1.050 hektar. Jika ditotal luasan area tambang 
pasir laut untuk pengurukan Tol Tanggul Laut Semarang Demak 
(TTLSD) mencapai 3.389 hektare.  

Kepala Bidang KP3K Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng, Lilik 
Harnadi mengatakan, sudah melihat langsung kondisi di perairan 
Balong yang akan ditambang untuk pengurukan TTLSD. Ia 
mengakui memang terjadi abrasi di kawasan itu.

“Tambang pasir di pesisir bisa berpengaruh pada abrasi maka dari 
itu kami berharap berbagai elemen mencermati proses penyusunan 
Amdal penambangan pasir di Balong,” ujar Lilik.   

Aktivitas tambang pasir besi di pesisir laut memang berpotensi 
menyebabkan sejumlah dampak negatif. Seperti perubahan 
fisiografi dan geografi, perubahan bathimetri, perubahan arus 
hingga perubahan gelombang. Termasuk merusak ekosistem dan 
lingkungan hidup di kawasan pesisir.

Ia mengaku kebijakan pemerintah tegas salah satunya penambangan 
pasir boleh dilakukan minimal dua mil dari garis pantai. Hal ini 
sesuai dengan Perda No 13 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jateng.

“Itu pun bisa dilakukan dengan syarat tingkat kedalaman minimal 
10 meter dari permukaan laut,” kata Lilik. 

Lilik menyebut, PT BTI menambang di area yang jaraknya 4,04 
mil atau 7,47 kilometer dengan kedalaman area yang ditambang 
berkisar antara 17 – 30 meter dari permukaan air laut. Sedang PT 
EAL rencananya menambang pasir laut pada jarak 2,7 mil atau 
sekitar 5 kilometer dari garis pantai dengan tingkat kedalaman 15 
meter – 18 meter.

Direncanakan material yang dikeruk 1/2 meter sehingga diharapkan 
bisa mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Dengan kata 
lain area yang ditambang tidak dalam tapi luas.

Hilangnya Pulau Pasir di Kampung Balong
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“Perusahaan itu sudah melakukan survey sejak 2019. Dan berdasar 
hasil kajian, area tambang di Balong bukan alur pelayaran, juga 
bukan area berkumpulnya ikan dalam jumlah banyak. Selain itu 
daratan di tepi pantai Balong juga bukan pemukiman warga, namun 
hutan karet milik PTPN IX dan lahan pertanian warga,” katanya.

Karya telah dipublikasikan di Serat.id, 2 Juni 2021
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M. Ashar Abdullah 
Rakyatsulsel.co

Lahir di Makassar, 26 November 1993. Lelaki lulusan Sarjana 
Ilmu Komunikasi Universitas Fajar (Unifa) Kota Makassar 
bekerja di Media Rakyat Sulsel. Dan aktif di organisasi 
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar.
 
“Mengikuti program SIEJ-EcoNusa menambah beberapa 
pengetahuan dalam dunia kewartawanan, diantaranya tools 
untuk jurnalisme data. Apalagi, liputan mendalam yang saya 
susun ini, waktu cukup panjang untuk serius menyusunnya. 
Peduli lingkungan lewat liputan seperti ini bisa saya dapatkan dan 
sangat tak terlupakan. Terima kasih telah  diberikan kesempatan.”
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Hilangnya Wilayah Tangkap 
Nelayan Kodingareng

DEMO. Puluhan nelayan Pualu Kodingareng saat melakukan aksi unjuk rasa di depan 
kantor Gubernur Sulsel baru-baru ini. indra/rakyatsulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Seorang lelaki paruh baya 
sibuk memperbaiki kapal dan alat tangkap ikannya di pesisir Pulau 
Kodingareng, Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Sangkarang, 
Kota Makassar.

Mulai dari merapihkan jaring yang kusut, pancing, lampu, hingga 
mengisi bahan bakar. Dibawah terik matahari, tubuhnya tampak 
berkeringat. Ia terlihat semangat untuk kembali melaut setelah 

Jumat, 4 Juni 2021

M. Ashar Abdullah  – Rakyat Sulsel
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sempat vakum kurang lebih sepekan dalam rangka perayaan Hari 
Raya Idulfitri 1442 Hijriah.

Persiapan melaut kali ini harus betul-betul matang. Karena 
pencarian ikan semakin jauh dari biasanya. Hal ini setelah wilayah 
tangkap andalan mereka bernama Copong yang berjarak 8 mil dari 
Pulau Kodingareng hancur karena penambangan pasir. Dengan 
kata lain, nelayan disana harus menempuh kurang lebih 22 mil agar 
bisa mendapatkan ikan.

Tak sampai disitu, sebanyak 4.526 jiwa dari 1.081 Kepala Keluarga 
masyarakat di Pulau Kodingareng kini merasakan dampak dari 
penambangan pasir yang dilakukan oleh kapal PT Royal Boskalis 
yakni Queen of the Netherlands di kepulauan Spermonde pada 
Februari-Agustus 2020 lalu.

Masyarakat disana kini harus merasakan pil pahit karena hasil 
tangkapan mereka kian merosot. Dampaknya pun beragam, mulai 
dari tunggakan pembayaran sekolah, biaya melaut, hingga investasi 
kian menipis.

Koordinator Nelayan Pulau Kodingareng, Iqbal Usman 
mengemukakan, sejak adanya penambangan pasir untuk proyek 
strategis Makassar New Port (MNP), laju perekonomian masyarakat 
mengalami penurunan. Pasalnya, kata dia, Queen of the Netherlands 
melakukan penambangan di Taka Copong. Ia menjelaskan, Copong 
adalah nama wilayah tangkap nelayan menjadi primadona. Disana, 
terdapat banyak jenis ikan.

“Saat penambangan beroperasi, bahkan hingga saat ini, populasi 
ikan di perairan Spermonde terutama di wilayah Copong telah 
menurun drastis. Ikan tak lagi dijumpai disana. Mereka harus ke 
wilayah tangkap lainnya, namun tetap saja hasil tangkapan nelayan 
tak sama dengan Copong. Padahal wilayah tersebut merupakan 
zona tangkap utama bagi ribuan nelayan, tidak hanya yang di Pulau 
Kodingareng, tetapi juga nelayan di pulau-pulau kecil lainnya”, 
katanya saat dikonfirmasi, Minggu (16/5/2021).

Hilangnya Wilayah Tangkap Nelayan Kodingareng 
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Kini, meski aktivitas penambangan pasir laut telah berhenti, 
namun nelayan masih kesulitan melaut. Selain itu, hasil tangkapan 
para nelayan juga belum kembali normal seperti sebelum adanya 
penambangan. Penyebabnya adalah peningkatan gelombang air 
laut yang semakin tinggi serta kekeruhan air laut yang masih terjadi 
dan terus menyebar ke wilayah lain dan mengendap di karang.

“Sekarang kondisi di Copong itu telah berubah sejak kapal pengeruk 
pasir beroperasi di perairan Spermonde. Daerah tangkapan ikan 
sekitar Copong selalu keruh seperti air cucian beras. Para nelayan 
pun sangat sulit mendapatkan hasiltangkapan seperti dulu,” 
paparnya.

Lebih jauh, Iqbal menjelaskan, dalam skema atau rencana konsesi 
penggerekuan pasir yang bakal dilakukan PT Boskalis, terdapat 
enam taka yang terancam. Tiga diantaranya, yakni Copong Ca’di, 
Copong Lompo dan Timpusu Bone Pa’ma telah dirusak. Data ini 

M. Ashar Abdullah  – Rakyat Sulsel
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sesuai riset yang dilakukan oleh Koalisi Save Spermonde.

“Sehingga kami berharap, adanya pembangunan proyek MNP 
ini tidak menambah kesengsaraan nelayan. Sudah cukup ketiga 
wilayah tangkap kami itu hancur,” ujar Iqbal. 

Lebih jauh, Iqbal memaparkan, Copong Lompo adalah wilayah 
tangkap utama yang mereka yang terletak kurang lebih 9 mil dari 
Pulau Kodingareng. Pengetahuan tentang wilayah tangkap ini 
ternyata telah diwariskan secara turun temurun sejak mereka masih 
kecil.

Menurutnya, beberapa Nelayan Pulau Kodingareng, pengetahuan 
mereka soal wilayah tangkap yang disebut sebagai Copong Lompo 
diwariskan ketika mereka diajak melaut oleh orangtua mereka. 
Di saat melaut itulah, terjadi transformasi pengetahuan dari si 
bapak ke anak tentang posisi wilayah tangkap utama Masyarakat 
Kodingareng.

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa wilayah sekitaran Copong 
Lompo merupakan warisan leluhur Masyarakat Kodingareng yang 
tidak dapat dipertukarkan oleh apapun.

Sebagai seorang pelaut atau nelayan tradisional, masyarakat 
Kodingareng juga mengenal dua musim yakni musim timur 
(berkisar antara bulan April sampai Oktober) dan musim barat 
(berkisar antara bulan November sampai Maret). Pengetahuan 
tentang dua musim ini, menjadi pengetahuan lokal yang harus 
dipahami oleh Nelayan Kodingareng, sebab dua musim tersebut 
sangat mempengaruhi aktivitas melaut mereka.

Di saat musim timur, Nelayan Kodingareng akan mencari ikan di 
sekitaran Copong Lompo. Sedangkan pada musim barat, mereka 
lebih mengutamakan mencari ikan sekitaran Bone Pama dan Bone 
Pute yang berjarak 2 sampai 3 mil dari Pulau Kodingareng. Hal 
ini dilakukan oleh Nelayan Kodingareng sebab arus musim barat 
menyulitkan para nelayan untuk melaut di daerah Copong Lompo.
“Akan tetapi, jika para Nelayan Kodingareng dapat menembus 
angin musim barat untuk menuju ke Copong Lompo, maka mereka 
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tetap akan melaut dan mencari ikan di daerah tersebut, karena 
mereka meyakini bahwa daerah Copong Lompo merupakan 
terminal bagi ikan-ikan diperairan tersebut. Selain dua musim 
yang telah disebutkan, Nelayan Kodingareng juga mengenal yang 
namanya musim teduh,” jelas Iqbal.

Salah satu nelayan Kodingareng, Sahabuddin menuturkan, dalam 
rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dia menjual 
emas milik istrinya karena harus membelikan anaknya baju baru, 
ayam, kue dan lain sebagainya. Hal ini tak lain karena pendapatan 
mereka berkurang sejak Copong di hancurkan. “Selama ini saya 
berkeluarga, saya harus menjual aset berupa emas untuk memenuhi 
kebutuhan semarak hari lebaran,” ujarnya.

Abu, sapaan akrabnya melanjutkan, sebelum adanya aktivitas 
tambang pasir laut, kehidupan nelayan dan perempuan Pulau 
Kodingareng berlangsung normal dan sejahtera. Rata-rata 
pendapatan nelayan berkisar antara Rp 200 ribu sampai Rp 2 juta.

“Setelah adanya penambangan pasir, hasil tangkapan kami sangat 
menurun, yakni hanya berkisar Rp100 ribu atau Rp 500 ribu kalau 
lagi beruntung. Jangankan mendapatkan ikan, untuk mendapatkan 
umpan pun sangat sulit, dan ini pun membutuhkan biaya bahan 
bakar,” paparnya.

“Akan tetapi, sejak adanya aktivitas tambang pasir laut, nelayan 
dan perempuan Pulau Kodingareng mengalami penderitaan 
dan kerugian baik secara materil maupun non-materil. Selain itu, 
sirkulasi atau perputaran uang di Pulau Kodingareng juga macet 
total akibat tidak adanya pendapatan nelayan beberapa bulan 
terakhir,” rincinya.

Sedangkan, Direktur WALHI Sulawesi Selatan, Al Amin 
membeberkan, proyek tambang pasir laut di wilayah tangkap 
nelayan merupakan kegiatan pendukung pembangunan proyek 
strategis nasional yakni, MNP. Sumber material untuk reklamasi 
MNP berada di blok Spermonde, yang telah di atur dalam Perda 
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) 
Sulsel.

M. Ashar Abdullah  – Rakyat Sulsel
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Makassar New Port (MNP) merupakan salah satu Proyek Strategis 
Nasional (PSN) yang akan dibangun di pesisir Kota Makassar, 
tepatnya di Kelurahan Tallo dan Buloa. Rencana pembangunan 
MNP telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 92 
tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Makassar.

Pelabuhan ini rencananya akan memiliki luas 1.428 ha dan akan 
menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia bagian timur. Pada tahun 
2016, MNP masuk dalam PSN sebagaimana diatur melalui Peraturan 
Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan 
proyek strategis nasional yang kemudian diubah dengan Peraturan 
Presiden nomor 57 tahun 2017.

“Dengan demikian, setiap stakeholder baik pemerintah daerah 
maupun pusat harus memastikan proyek MNP berjalan dengan 
lancar,” kata Al Amin.

Ia menyatakan, MNP juga akan terintegrasi dengan kereta api 
Makassar-Parepare yang juga merupakan proyek strategis nasional 
sehingga menjadi terang bahwa pembangunan ini ditujukan untuk 
sepenuhnya kepentingan ekonomi dan bisnis.

Namun, kata AL Amin, dampak dari proyek MNP ini telah 
menyengsarakan nelayan, hasil tangkapan mereka berbeda dengan 
tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, juga merusak ekosistem laut di 
perairan Makassar khususnya di perairan Spermonde yang menjadi 
wilayah tangkap nelayan Pulau Kodingareng.

Sejak Queen of the Netherlands beroperasi menambang pasir 
di kepulauan Spermonde pada Februari-Agustus 2020, dampak 
perekonomian masyarakat nelayan Kodingareng mengalami 
kelumpuhan.

Hasil penelusuran Koalisi Save Spermonde mengidentifikasi 
kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang pasir PT Boskalis 
berdampak langsung pada hasil tangkapan nelayan Kodingareng 
yang menurun drastis.

Hal ini dipengaruhi oleh keruhnya air laut akibat sebaran sedimen 
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hasil kerukan pasir yang berdampak pada terumbu karang sebagai 
habitat berbagai organisme laut, rusaknya terumbu karang dapat 
melumpuhkan ekosistem perairan Spermonde.

“Sejak Agustus hingga Desember 2020, kami melakukan riset di 
Pulau Kodingareng, dimana hasilnya menunjukan bahwa kegiatan 
penambangan pasir laut telah merusak ekosistem laut yang berakibat 
pada menurunnya hasil tangkapan nelayan. Bahkan hingga saat ini 
nelayan dan keluarganya mengalami krisis keuangan tidak mampu 
membeli kebutuhan pokok,” jelas Muhammad Al Amin, Direktur 
WALHI Sulsel, Senin (10/5/2021).

Tambang pasir laut di perairan Spermonde telah menyebabkan 
perubahan yang signifikan di dasar laut sehingga pola arus dan 
gelombang menjadi lebih besar. Hal ini mendorong terjadinya 
abrasi di daerah pantai nelayan, selain itu peningkatan sedimen 
tersuspensi telah merusak ekosistem terumbu karang sehingga 
menurunkan populasi ikan di sekitar perairan Spermonde.

Penurunan pendapatan nelayan akibat turunnya hasil tangkapan 
nelayan setiap harinya terutama di masa pandemi Covid-19 telah 
memukul ekonomi masyarakat di Pulau Kodingareng, terutama 
bagi para perempuan. Akibatnya sejumlah anak-anak harus 
putus sekolah, utang meningkat 10 kali lipat dan yang paling 
memprihatinkan adalah sulitnya keluarga nelayan membeli 
kebutuhan pokok.

Selama kurang lebih 257 hari sejak kapal Queen of the Netherlands 
di perairan Spermonde dan melakukan penambangan pasir laut, 
kami mencatat total kerugian 1.043 nelayan Kodingareng yang 
terdiri dari nelayan bagang, pancing, jaring dan panah mencapai 
Rp 80,4 miliar rupiah.

“Dari diskusi yang kami lakukan bersama dengan para nelayan di 
Pulau Kodingareng, kami mencatat bahwa selama penambangan 
pasir laut beroperasi di wilayah tangkap nelayan di perairan 
Spermonde, rata-rata kerugian nelayan pancing mencapai Rp. 200 
ribu/hari, nelayan panah sebesar Rp. 350ribu/hari, nelayan jaring 
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Rp. 1,4 juta/hari dan nelayan bagan sebesar Rp. 2 juta/hari”, jelas 
Amin.

Al Amin melanjutkan, Koalisi Save Spermonde mendukung 
sepenuhnya perjuangan masyarakat nelayan Kodingareng yang 
mendesak pemerintah untuk menghentikan aktivitas penambangan 
pasir secara permanen di wilayah Kepulauan Spermonde.

Menurut dia, pemerintah harus melindungi hak asasi masyarakat 
pesisir dan ekosistem laut serta melakukan penegakan hukum 
terhadap perusak lingkungan. Pemerintah juga harus bertanggung 
jawab terhadap segala kerugian sosial, lingkungan dan ekonomi 
yang telah dialami oleh masyarakat setempat akibat kegiatan 
tambang pasir laut dan reklamasi proyek MNP.

Ia juga menjelaskan, PT Royal Boskalis dengan kapal pengeruknya 
Queen of the Netherlands sudah memulai penambangan sejak 
tanggal 13 Februari 2020. Penambangan ini dilakukan di zona 
tambang pasir laut Blok Spermonde yang tepat berada di wilayah 
tangkap Nelayan Pulau Kodingareng yaitu Copong Lompo, Copong 
Ca’di, Bonema’lonjo, dan Pungangrong.

Akan tetapi, sudah ada dua perusahaan yang telah dipergunakan 
wilayah konsesinya untuk aktivitas tambang pasir laut yakni PT 
Alefu Karya Makmur dan PT Banteng Laut Indonesia.

“Selain itu, Setelah kami melakukan tracking kapal Queen of 
Netherlands melalui situs resmi PT. Royal Boskalis, panjang kapal 
ini mencapai 230,71 meter dengan lebar 32 meter. Dengan ukuran 
tersebut kapal ini mampu menampung pasir laut sebanyak 30.000 
m3 /one haul,” katanya.

Artinya, dalam sehari pasir yang dibawa ke pesisir makassar untuk 
proyek reklamasi pembangunan Makassar New Port sebanyak 
90.000 m3 /hari atau 30.000 m3 / 8 jam.

Tim WALHI Sulsel, kata Al Amin, juga menganalisis keuntungan 
yang didapat oleh pemilik konsesi tambang pasir laut dan pemegang 
tender reklamasi MNP yang sangat mengiurkan.

Hilangnya Wilayah Tangkap Nelayan Kodingareng 
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“Berdasarkan hasil kajian tim WALHI Sulawesi Selatan 
mengungkapakan bahwa keuntungan pemilik konsesi perusahaan 
tambang perhari sebanyak Rp. 1.305 miliar/hari dengan rincian tiga 
kali pengangkutan (3×30 ribu meter kubik) dikalikan dengan 14.500 
(1 meter kubik dihargai sebesar 1 dollar). Sementara keuntungan 
pemegang tender proyek reklamasi MNP yakni PT. Boskalis sebesar 
75 juta EUR atau setara dengan Rp1,2 triliun,” sebutnya.

Akademisi Fakultas Kelautan Universitas Hasanuddin, Profesor 
Rijal Idrus mengemukakan, belum lama ini dirinya sempat 
menanyakan beberapa hal saat ikut kunjungan kerja Deputi Bidang 
II Kemenkomarves, Safri Burhanuddin ke MNP.

“Pihak Pelindo menjelaskan kepada saya mereka pihak sudah 
melakukan cross check antara RZWP3K Sulsel dengan tempat 
pengambilan pasir supplier MNP, dan berkesimpulan bahwa itu 
tidak masuk dalam wilayah penangkapan nelayan,” tutur Rijal.

Selain itu, lanjut Rijal, pihak Pelindo mengaku jika pihaknya sudah 
mengecek kekeruhan yang ditimbulkan mesin penggalian pasir. 
Hasilnya, menunjukkan bahwa kekeruhan terjadi maksimal pada 
kisaran 200 meter dari penggalian. “Tetapi Informasi ini sebaiknya 
juga konfirmasi juga kepada pihak manajemen MNP,” ujarnya. 

Tapi, menurut Rijal, jalan keluar terbaik adalah duduk bersama, 
setidaknya antara nelayan Kodingareng, MNP dan Penambang 
pasir yang difasilitasi oleh Pemprov.

“MNP adalah sebuah proyek prioritas pemerintah. Pemprov perlu 
tetap committed untuk mendukung pembangunannya. Di sisi 
lain, Pemprov perlu mendengar jeritan masyarakat yang merasa 
dirugikan. Kedua pihak perlu didengarkan dengan bijak, agar 
dalam mengambil keputusan bisa didukung dengan info yang 
lengka,” tutup Rijal.

Sementara, saat berusaha dikonfirmasi terkait progres proyek MNP 
ini, pihak Pelindo IV enggan memberikan ruang konfirmasi kepada 
jurnalis Rakyat Sulsel sampai berita ini diterbitkan.

M. Ashar Abdullah  – Rakyat Sulsel
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Diberitakan sebelumnya oleh Rakyat Sulsel, per 5 Januari 2021, 
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menyelesaikan 63,75 persen 
progress pembangunan MNP tahap lanjutan 2019 – 2022.

Direktur Utama PT Pelindo IV, Prasetyadi mengatakan, secara total 
pembangunan Pelabuhan Baru Makassar tersebut akan rampung 
pada sekitar akhir 2022 mendatang.

Menurutnya, meski tahun lalu pihaknya juga dikepung oleh 
Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut hingga saat ini, namun 
perseroan tetap mengebut pembangunan MNP agar pengerjaannya 
bisa kelar sesuai dengan target yang ditetapkan. “Untuk tahap 1 
A sudah rampung dan beroperasi sejak awal November 2018. 
Kemudian dikebut lagi Tahap 1 B dan 1 C,” terangnya.

Sementara itu, Senior Manager Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo IV, 
Arwin menyebutkan, kegiatan yang dilakukan di pembangunan 
MNP tahap lanjutan 2019– 2022 hingga 5 Januari 2021 yaitu, bore 
pile dan secant pile, produksi beton precast dan instal beton precast.
“PT Pelindo IV membangun MNP Tahap 1 B dan 1 C dengan 
menggelontorkan investasi sebesar Rp 2,8 triliun,” ujarnya.

Lanjutnya, kehadiran mega proyek ini untuk mengintegrasikan 
pelabuhan hub khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI), di 
mana pada Tahap I B dan Tahap I C yang pembangunannya kini 
sedang berjalan masing-masing memiliki panjang dermaga 330 
meter dan 350 meter.

“Sedangkan dermaga sisi selatan Tahap I C yang saat ini dibangun 
bersamaan memiliki panjang 600 meter, sehingga total kapasitas 
Tahap I diperkirakan mencapai 2,4 juta sampai dengan 2,6 juta 
TEUs per tahun,” paparnya.

Ia menambahkan, pada tahap I D juga nantinya akan dibangun 
dermaga dengan panjang 310 meter. Pelindo IV juga akan 
membangun sebuah kawasan industri di MNP untuk menciptakan 
ekosistem investasi yang sehat, khususnya di Sulawesi Selatan dan 
KTI pada umumnya.

Hilangnya Wilayah Tangkap Nelayan Kodingareng 
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“Kawasan industri yang dibangun akan terintegrasi dengan 
pelabuhan, sehingga MNP akan menjadi salah satu pelabuhan 
untuk integrated port, di mana pelabuhan dengan kawasan industri 
akan menyatu,” jelasnya.

Dirut Pelindo IV, Prasetyadi menambahkan, pihaknya juga akan 
memindahkan semua aktivitas bongkar muat yang selama ini 
dilakukan di Terminal Petikemas Makassar (TPM) ke MNP.

Namun menurut dia, pemindahan itu akan dilakukan secara 
bertahap dan menunggu MNP rampung secara keseluruhan. “Jadi 
perpindahannya akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan 
dengan kesiapan dari MNP,” jelasnya.

Dikutip dari media yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur 
Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman secara langsung melobi 
Presiden Joko Widodo untuk meminta dukungan anggran agar 
proyek strategis MNP bisa segera dirampungkan.

“Kami meminta bahwa saat ini ada perencanaan maminasata auto 
ring road di Makassar, harapan kami truk-truk nanti tidak lagi 
melalui jalur kota, tapi lewat jalur pesisir atau maminasata auto ring 
road dan MNP,” pinta Andi Sudirman Sulaiman saat memberikan 
sambutan di hadapan Presiden Jokowi di sela-sela prosesi peresmian 
kolam regulasi nipa-nipa di Kabupaten Maros, Kamis (18/3/2021).
Menanggapi pernyataan Andi Sudirman, Joko Widodo mengatakan, 
telah banyak permintaan khsusunya di Provinsi Sulsel, seperti 
Bandara Buntu Kunik di Kabupaten Tanah Toraja dan kolam 
regulasi nipa-nipa baru saja diresmikan.

“Ternyata masih meminta banyak sekali hal-hal yang kurang di 
Sulsel, padahal tadi pagi baru saja kita resmikan Bandara Tanah 
Toraja yang menelan anggaran hampir Rp1 triliun, belum lagi 
beberapa waduk yang mungkin tahun ini kita resmikan,” tuturnya.

Menurut Jokowi, memang banyak yang mesti di selesaikan seperti 
yang di sampaikan Plt Gubernur. Hanya saja, MNP lebih prioritas. 
Karena itu, ia akan mengupayakan percepatan pembangunan 
untuk MNP tersebut.

M. Ashar Abdullah  – Rakyat Sulsel
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“Sangat penting sekali, itu akan saya dorong nanti Kementerian 
Perhubungan (Menhub) untuk bisa menyelesaikan dan menteri 
BUMN yang ada segera bisa beroperasi dan berfungsi,” jelas Jokowi

Karya telah dipublikasikan di RakyatSulsel.co, 4 Juni 2021

Hilangnya Wilayah Tangkap Nelayan Kodingareng 
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Bhekti Suryani 
Harian Jogja

Lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, 1986. Lulus dari 
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) 
Jogja Jurusan Ilmu Pemerintahan pada 2008, sempat 
bekerja sebagai jurnalis di Kantor Berita Radio (KBR) 68 H 
Jakarta hingga 2010.

Sejak pertengahan 2010 sampai sekarang bekerja 
untuk surat kabar lokal Harian Jogja dan portal online 
harianjogja.com. Di Harian Jogja pernah menulis berbagai 
isu politik, hukum, sosial, anggaran, pendidikan dan 
lingkungan. Secara khusus tertarik pada isu politik hukum 
dan lingkungan.

Selain bekerja di Harian Jogja, juga anggota dari Aliansi 
Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta sejak 2010 sampai 
sekarang, serta terlibat di organisasi jurnalis lingkungan 
The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) 
sejak 2013 sampai sekarang.

Selain itu, untuk mendukung kapasitas jurnalistik soal 
liputan investigasi juga pernah aktif di sejumlah kegiatan 
Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi (Jaring) 
khususnya jurnalisme investigasi berbasis open data.
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Bom Waktu Limbah Tambak 
di Pesisir DIY

Hamparan tambak udang di Dusun Sidorejo, Banaran, Galur, Kulonprogo atau dikenal 
sebagai kawasan Pantai Trisik, Rabu (26/5/2021)/Foto;Bhekti Suryani

Harianjogja.com, JOGJA--Ratusan hingga ribuan ton limbah tambak 
udang terbuang ke pantai selatan DIY setiap tahunnya akibat pengelolaan 
perikanan budi daya yang tidak ramah lingkungan. Masalah ekologi 
bermunculan, kelestarian ekosistem pesisir pantai selatan DIY terancam. 
Berikut laporan wartawan Harian Jogja Bhekti Suryani.

Ngatimin tak akan pernah lupa apa yang terjadi dua tahun lalu. 
Suatu hari di pertengahan 2019, Ngatimin dan warga Dusun 
Sidorejo, Desa Banaran, Kecamatan, Galur, Kulonprogo geger. 
Ribuan ikan nila di laguna Pantai Trisik di dusun mereka mati 
lemas dan mengambang di perairan.

03 Juni 2021, 14.17 WIB

Bom Waktu Limbah Tambak di Pesisir DIY
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“Itu kejadiannya berhari-hari. Awalnya sedikit, lalu hari berikutnya 
makin banyak ikan yang mati sampai ribuan. Ditiup angin dari 
timur, lalu ikan mati mengumpul di pinggir,” ungkap warga Dusun 
Siderojo itu disambangi akhir Mei lalu.

Bau busuk bangkai puluhan ribu ikan tercium menyengat hingga 
ke permukiman warga yang berjarak sekitar 500 meter dari laguna 
Trisik. Tak tahan dengan bau bangkai ikan mati, warga beramai-
ramai mengangkat ikan-ikan itu ke daratan lalu menguburnya di 
dekat laguna. “Sebenarnya kejadian ikan mati ini tiap tahun. Tahun 
lalu juga ribuan ada [ikan mati]. Tapi paling banyak yang 2019 
itu,” ungkap anggota paguyuban petambak udang vaname Panami 
Trisik Jaya itu.

Sejumlah hal ditengarai menjadi penyebab kematian ribuan ikan 
yang kerap terjadi di Trisik. Selain kemarau yang menyebabkan air 
di laguna surut, keberadaan limbah tambak udang di pesisir Trisik 
yang mencemari laguna, sungai, laut hingga muara ditengarai 
berandil besar dalam kematian ribuan ikan itu.

Akhir Mei lalu, media ini menyusuri keberadaan kolam tambak 
itu. Terlihat puluhan kolam tambak seluas 1.500 hingga 3.000 meter 
persegi menghampar luas. Kincir air di tengah kolam tak berhenti 
berputar menggerakkan air payau untuk memenuhi oksigen ribuan 
udang di dalam kolam tambak. Sejumlah pekerja tambak tampak 
sibuk, ada yang menabur pakan ada pula yang membersihkan 
kolam tambak.

Tambak-tambak itu hanya berjarak kurang dari 300 meter dari bibir 
Pantai Trisik. Dari kolam-kolam tambak itu, terpasang ratusan pipa 
paralon. Dari ratusan pipa paralon itulah, berton-ton limbah dari 
tambak udang vaname mengalir dan terbuang ke sungai, muara, 
laguna dan berujung ke laut selatan DIY.

“Limbah itu beracun hasil akumulasi dari pakan udang, kotoran 
udang, obat-obatan jadi satu,” ungkap Astuti, ahli Pengendali 
Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) Balai Pengembangan Teknologi 
Perikanan Budi Daya (BPTPB) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) 
DIY. Astuti adalah salah satu ahli PHPI yang selama ini meneliti 

Bhekti Suryani  – Harian Jogja 
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hama penyakit udang dan kualitas perikanan budi daya di pesisir 
DIY.

Ia mengamini, kematian ribuan ikan yang terjadi saban tahun 
itu akibat limbah tambak yang dibuang serampangan tanpa 
terlebih dahulu dikelola limbahnya di Instalasi Pengelolaan Air 
Limbah (IPAL). Menurutnya, air laguna yang menyurut karena 
kemarau ditambah pekatnnya limbah beracun dari tambak udang 
menyebabkan ikan-ikan kehabisan oksigen lalu mati.

Ia menyebut, berton-ton limbah tiap tahun dibuang ke lingkungan 
pesisir. Mencemari sungai, muara, laguna hingga berujung ke 
laut selatan. Namun berapa ton pastinya limbah tambak udang 
terbuang setiap tahunnya ke pesisir, Astuti mengakui belum pernah 
menghitung atau meneliti secara khusus.

Ngatimin membenarkan limbah tambak udang setiap hari dibuang 
ke sungai, muara, laguna hingga laut. Di Pantai Trisik saja kata dia, 
ada sekitar 50-an kolam tambak. Satu kolam tambak menghasilkan 
hingga 1,5 ton udang setiap kali panen. Dalam setahun, petambak 
biasanya panen rata-rata tiga hingga empat kali. Udang berukuran 
besar yakni 37-40 ekor tiap satu kilogram akan dijual ke pengepul 

Kondisi laguna Trisik di Dusun Sidorejo, Banaran, Galur, Kulonprogo yang dipenuhi ribuan 
ikan mati pada medio 2019 lalu-Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara

Bom Waktu Limbah Tambak di Pesisir DIY
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lalu diekspor ke luar negeri. Sedangkan yang berbobot kecil atau 
tak lolos ekspor dijual di wilayah lokal DIY.

Harga udang bervariasi tergantung bobotnya. Per 22 Mei 2021 lalu, 
harga udang dijual antara Rp43.000 hingga Rp91.000 per kilogram. 
Menurut Ngatimin, sebanyak 60% dari sekitar 150 keluarga di 
dusunnya kini bekerja di pertambakan, selain bertani dan nelayan 
perikanan tangkap. Ihwal limbah yang dibuang ke lingkungan 
pesisir, Ngatimin mengklaim tak ada masalah selain kematian 
ribuan ikan. “Memang ikan-ikan itu [kalau tidak mati] biasanya 
dipanen warga dan dijual kalau ada permintaan dari pengepul. 
Sekarang siapa saja dibebaskan memancing ikan di laguna,” 
tuturnya.

Ribuan Ton Limbah

Bertolak dari penecemaran limbah tambak itulah, Harianjogja.com 
mengumpulkan sejumlah data terkait dengan produksi udang, 
pakan dan luasan lahan untuk mengitung berapa sebenarnya 
volume limbah tambak yang terbuang ke lingkungan pesisir DIY 
setiap tahunnya tanpa dikelola terlebih dahulu.

Ngatimin, warga Dusun Siderejo, Desa Banaran, Galur, Kulonprogo-Harian Jogja/Bhekti 
Suryani

Bhekti Suryani  – Harian Jogja 
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Data-data itu dikumpulkan dari sejumlah instansi antara lain Dinas 
Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY serta DKP di tiga kabupaten 
yang terdapat lokasi tambak udang vaname yakni Kabupaten 
Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul. Tambak udang di pesisir DIY 
menggunakan sistem intensif. Yakni budidaya udang padat modal 
dengan teknologi tinggi, pertumbuhan udang yang dipelihara 
sepenuhnya mengandalkan pakan buatan, serta pengendalian 
kualitas air terutama kincir untuk mempertahankan kadar oksigen.

Adapun dari data yang dikumpulkan ditemukan, dalam tiga tahun 
terakhir atau sepanjang 2018-2020 total produksi udang vaname di 
DIY mencapai 12,4 juta kilogram atau sekitar 12.400 ton. Hampir 
seluruh produksi udang itu berasal dari budi daya yang tidak 
memiliki IPAL

Selanjutnya data luasan kolam tambak dan produksi udang itu 
disandingkan dengan data kebutuhan pakan dan rata-rata pakan 
tak terserap. Dalam budi daya perikanan perbandingan ini dikenal 
dengan istilah Food Convertion Ratio (FCR) atau rasio konversi 
pakan dalam perikanan. FCR adalah jumlah total berat pakan 
buatan dibandingkan dengan jumlah berat total komoditas hasil 
panen. FCR yang umum untuk udang antara 1,2 – 1,5.

Di DIY rata-rata FCR yang digunakan petambak udang adalah 1,2. 
Artinya setiap 1,2 kilogram pakan menghasilkan satu kilogram 
udang vaname atau perbandingan 1,2:1. Alhasil ada sekitar 0,2 
kilogram pakan atau sekitar 16,6% pakan udang yang tidak terserap 
alias terbuang.

Salah satu petambak udang di Dusun Patehan, Gadingsari, Sanden, 
Bantul Sudarno mengatakan kebutuhan pakan udang memang 
lebih banyak dari yang dibutuhkan udang. “Tiap satu kilogram 
udang yang dihasilkan membutuhkan satu koma dua kilogram 
pakan itu memang rumusnya,” jelas Sudarno.

Sudarno dan sejumlah rekannya mengelola sebanyak dua kolam 
tambak seluas masing-masing 2.500 meter persegi. Sekali panen, dua 
kolam itu menghasilkan empat hingga lima ton udang bila dalam 
kondisi normal alias tanpa serangan penyakit. Konversi pakan ke 

Bom Waktu Limbah Tambak di Pesisir DIY
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produksi udang dengan perbandingan 1,2:1 dibenarkan oleh ahli 
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) Balai Pengembangan 
Teknologi Perikanan Budi Daya (BPTPB) DKP DIY, Astuti. Ia juga 
memastikan bahwa tidak semua pakan yang diberikan terserap 
semua oleh udang, karena sisanya akan menjadi limbah.

Artinya, bila dalam tiga tahun terakhir produksi udang vaname di 
DIY mencapai 12,4 juta kilogram maka dibutuhkan sekitar 14,88 
juta kilogram atau 14.880 ton pakan udang. Bila menggunakan 
perbandingan 1,2:1, artinya sebanyak 2,4 juta kilogram atau sekitar 
2.481 ton pakan udang tak terserap alias menjadi limbah dalam 
tiga tahun terakhir, atau rata-rata 827 ton limbah pakan udang 
setiap tahunnya terbuang ke pesisir DIY. “Limbah pakan yang 
tidak terserap itu belum termasuk limbah kotoran udang dan obat-
obatan,” kata Astuti.

Bhekti Suryani  – Harian Jogja 
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Tren produksi udang maupun limbah pakan yang terbuang 
ke pesisir selatan DIY tiap tahunnya terus melonjak. Pada 2018 
misalnya, dengan produksi udang vaname sebanyak 2,7 juta 
kilogram menghasilkan volume limbah sebanyak 547 ton setahun. 
Jumlah limbah yang terbuang naik menjadi 728 ton pada 2019 dan 
mencapai hingga 1.207 ton pada 2020.

Bom Waktu

Rusaknya lingkungan pesisir dengan kematian ribuan ikan di 
laguna Trisik menimbulkan kekhawatiran masa depan ekosistem 
pesisir DIY. Astuti mengatakan kejadian ribuan ikan mati di laguna 
merupakan salah satu contoh rusaknya biota di perairan DIY. Saat 
ini kata dia, baru wilayah sungai atau laguna yang nyata terganggu 
ekosistemnya akibat buangan limbah tambak.

Ia meyakini kerusakan biota juga terjadi di lautan DIY bila ribuan 
ton limbah terus saja mengalir ke laut selatan setiap tahunnya. 
Kerusakan ekosistem pesisir yang lebih parah bisa menjadi bom 
waktu ke depannya. “Saat ini mungkin baru di muara atau laguna 
yang kelihatan, tapi bila bertahun-tahun kondisi ini terus terjadi dan 
menumpuk, bagaimana nanti nasib laut selatan DIY,” kata Astuti.

Bom Waktu Limbah Tambak di Pesisir DIY
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Kejadian matinya ribuan ikan kata dia, hanya salah satu dampak 
dari budi daya udang yang tak berkelanjutan. Selama ini konversi 
lahan menjadi kolam tambak telah membabat ratusan hektare lahan 
pesisir yang sebelumnya ditumbuhi pepohonan hijau seperti cemara 
udang. Pepohonan di pesisir itu berguna sebagai sabuk hijau atau 
wind barrier. Tak hanya berguna meminimalkan abrasi, tetapi juga 
menjadi wind barrier yang menghalau angin bercampur garam 
dari laut masuk ke lahan pertanian warga yang ada di sebelah utara 
pantai.

Bila melihat peta di Google Earth dari tahun ke tahun tampak jelas 
bagaimana hamparan lahan hijau di pesisir DIY kini telah berubah 
menjadi ratusan kolam tambak. Kolam tambak itu membentang dari 
wilayah barat yakni Kabupaten Kulonprogo, Bantul dan sebagian 
kecil ada di Gunungkidul.

Peneliti di Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengatahuan 
Indonesia (LIPI) Muhammad Reza Cordova menjelaskan bagaimana 
budi daya udang tak berkelanjutan menjadi bom waktu kerusakan 
lingkungan di pesisir. Kerusakan biota perairan merupakan salah 
satu ancaman utama limbah tambak yang tak dikelola dengan baik.

Ahli Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) Balai Pengembangan Teknologi Perikanan 
Budi Daya (BPTPB) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY-Harian Jogja/Bhekti 
Suryani

Bhekti Suryani  – Harian Jogja 
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Peta gambar tutupan lahan hijau di pesisir selatan Bantul, DIY pada Maret 2010, sebelum 
aktivitas tambak marak bermunculan di pesisir.

Peta gambar kondisi pesisir selatan Bantul, DIY yang sudah minim tutupan lahan hijau pada 
Mei 2021, setelah marak beroperasinya tambak udang.

Bom Waktu Limbah Tambak di Pesisir DIY
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“Sumber utama limbah itu adalah dari sisa pakan, kebanyakan budi 
daya udang menggunakan pemberian pakan dengan rasio pakan 
yang tinggi, tidak semua pakan ini akan dimakan oleh udang. 
Akibatnya kandungan material organik dalam pakan, ditambah 
sisa feses udang, yang akan dibuang ke perairan akan mengganggu 
ekosistemnya. Lalu ada pupuk yang diberikan petambak untuk 
menstimulasi pertumbuhan plankton, namun sayangnya banyak 
yang menggunakan pupuk anorganik,” kata Reza.

Reza menjelaskan limbah organik dari sisa pakan dan feses serta 
material terlarut akan meningkatkan bahan organik di dalam air. 
Akibatnya timbul bakteri anoksik, yang membuat kadar oksigen 
di air menurun. Kondisi inilah yang menyebabkan ikan kehabisan 
oksigen dan akhirnya mati.

Sejatinya kata Reza, keberadaan vegetasi di pesisir bisa mengurangi 
cemaran limbah tambak. “Cemara laut dan mangrove akan 
menyerap material organik, tetapi kebanyakan petambak kan tidak 
aware hal ini, sehingga malah vegetasinya dipotong dan akhirnya 
penyerap material organiknya hilang,” katanya.

Kerusakan biota perairan baik di muara, laguna maupun laut lebih 
jauh bisa mengganggu keseimbangan ekosistem perairan khususnya 
rantai makanan. Kematian ikan akibat limbah tambak menurutnya 
berpengaruh pada biota laut lainnya. “Kalau ada gangguan di 
salah satu level jejaring makanan akan berpengaruh ke atas dan ke 
bawahnya. Kalau ada kematian ikan massal yang tingkat bawah 
misalnya, ikan besar tidak dapat makanan. Akibatnya bisa rusak 
keseimbangan lingkungan,” jelasnya lagi.

Masifnya material organik di perairan juga potensial menyebabkan 
ketidakseimbangan biota seperti alga. Alga bertumpuk di perairan 
karena nutriennya banyak tersedia di air akibat tingginya material 
organik dari limbah tambak. “Namun, jika ada alga berbahaya 
[harmful algae], bisa terjadi blooming. Nanti akan terjadi lebih banyak 
deplesi [kehabisan] oksigen,” ujar dia.

Bhekti Suryani  – Harian Jogja 
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Tak Berizin

Karut marut pengelolaan tambak udang di pesisir direspons Kepala 
Bidang Perikanan Budi Daya DKP DIY Suwarto. Suwarto menyebut 
hampir seluruh tambak udang yang kini beroperasi di pesisir selatan 
DIY ilegal alias tak berizin. “Yang berizin mungkin enggak sampai 
sepuluh persen. Misalnya di Bantul, itu sepertinya cuma satu [yang 
berizin],” kata Suwarto.

Pasalnya, mayoritas lahan tambak berada di tanah Sultan Grond 
(SG) maupun Pakualaman Grond (PAG) yang merupakan milik 
Kraton Jogja dan Pura Pakualaman, bila merujuk UU Keistimewaan 
DIY. Tambak ilegal ini menimbulkan banyak kerugian. Pertama, 
pemerintah tak bisa intensif membina atau memberdayakan 
petambak. Padahal pembinaan dari pemerintah akan berkait 
dengan pengelolaan budi daya berkelanjutan dan tidak merusak 
lingkungan. Misalnya kewajiban petambak membuat IPAL.

Selain itu, pemerintah juga tak bisa menarik pendapatan asli 
daerah (PAD) dari operasional tambak tak berizin itu. Sedangkan 
penindakan atas tambak tak berizin menurut Suwarto menjadi 
kewenangan lembaga lain khususnya aparat penegak hukum. 
“DKP lebih kepada upaya pembinaan, kalau terkait perizinan 
menjadi wewenang aparat penegak hukum. Tapi meski tak berizin 
kami tetap mendata berapa produksi udang tiap tahun, karena 
kami kaitannya dengan produksi perikanan budi daya,” ujarnya.

Bom Waktu Limbah Tambak di Pesisir DIY
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Saat ini, Pemda DIY tengah mengupayakan solusi pengelolaan 
ratusan tambak tersebut, yakni dengan penyusunan Perda 
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Perda RTRW ini kelak 
akan mengatur di mana saja zona-zona pesisir yang dibolehkan 
untuk budi daya tambak. Namun rencana itu menruut Suwarto 
tampaknya masih jauh panggang dari api. “Rencananya kan tambak 
itu diintegrasikan di suatu wilayah, dan diatur pengelolaanya, 
limbahnya. Aturannya baru disusun di DPRD sampai sekarang 
belum selesai. Tapi kalaupun diintegrasikan, satu kawasan tidak 
akan cukup menampung semua tambak di DIY,” kata dia.

Budi Daya Berkelanjutan

Sejumlah pihak mendorong agar budi daya tambak udang vaname 
di selatan DIY dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak 
lingkungan. Astuti, ahli Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) 
Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budi Daya (BPTPB) 
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY menyatakan, pemerintah 
sejatinya mendukung perikanan budi daya karena menjadi salah 
satu sumber perekonomian warga pesisir. Hanya saja, praktiknya 
harus berkelanjutan.

Saat ini kata dia, ada sejumlah cara yang bisa dilakukan petambak 
untuk meminimalisir kerusakan lingkungan sembari menunggu 
kebijakan lebih besar mengenai lahan tambak terintegrasi. Misalnya 
dengan menetralkan limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke 
lingkungan. Pilihan lainnya adalah tidak mengalirkan limbah ke 
muara, sungai atau laut melainkan ke daratan di sekitar tambak. 
Limbah organik menurutnya bisa berguna untuk tanaman di sekitar 
tambak.

Petambak menurutnya juga perlu memberi jeda budi daya tambak 
dalam beberapa waktu tertentu. Tujuannya untuk mengurangi 
limbah yang terbuang serta memutus rantai penyebaran hama 
penyakit. Selama ini, praktik budi daya yang tak ramah lingkungan 
itu menjadi salah satu penyebab serangan hama penyakit udang 
setiap tahunnya. “Bisa diselingi dengan budi daya ikan tidak udang 
terus. Tapi petambak itu tidak mau rugi, maunya untung terus 
produksi udang terus,” kata Astuti.

Bhekti Suryani  – Harian Jogja 
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Mengelola limbah tambak menurutnya juga enggan dilakukan 
petambak, lantaran butuh biaya dan akan memperbesar ongkos 
produksi. Sementara membuang limbah ke daratan juga sulit 
dilakukan karena rapatnya kolam tambak alias tak ada ruang lagi 
untuk membuang limbah di daratan.

Muhammad Reza Cordova juga menyarankan sejumlah hal 
untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan pesisir akibat 
tambak udang. “Kita bisa melakukan pencegahan, dengan cara 
perhitungan pakan yang lebih baik, dalam artian sesuai rasionya. 
Lalu menghindari antibiotik atau pestisida. Lalu menanam 
mangrove di sekitar tambak untuk menjaga air tambak. Selain itu 
adalah pembuatan IPAL di tambak. Ini memang mahal, tetapi ini 
untuk memastikan limbah tidak langsung terbuang ke lingkungan 
dan akan mengganggu ekosistem sekitar tambak,” jelas Reza.

Ngatimin tak terlalu yakin solusi IPAL bisa dilakukan oleh 
petambak. Pasalnya kata dia, pembangunan IPAL butuh modal. 
“Sebenarnya mau [mengelola limbah tambak] tapi dananya dari 

Kondisi pipa saluran pembuangan limbah tambak udang di kawasan Pantai Trisik 
Kulonprogo, 26 Mei 2021. Limbah beracun dialirkan langsung ke sungai, laguna, muara dan 
laut tanpa diolah terlebih dahulu-Harian Jogja/Bhekti Suryani

Bom Waktu Limbah Tambak di Pesisir DIY
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mana,” tutur dia. Membuat IPAL menurutnya juga butuh lahan, 
padahal saat ini kolam tambak sangat rapat.

Hingga kini, Ngatimin masih cemas kasus kematian puluhan ribuan 
ikan 2019 lalu kembali terulang. Apalagi saat ini mulai memasuki 
pertengahan tahun alias kemarau. Di musim-musim seperti inilah, 
kematian ikan di laguna Trisik biasanya bermunculan. “Semoga 
tahun ini enggak kejadian lagi [ikan mati],” harap Ngatimin.

Karya telah dipublikasikan di harianjogja.com, 3 Juni 2021

Bhekti Suryani  – Harian Jogja 



157Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data

Nasarudin Amin
Harian Fajar Malut

Akrab disapa Anas, lahir di Moti, 28 Jli 1991. Sejak 2013 
sudah menekuni dunia jurnalistik. Pernah menjuarai lomba 
menulis bagi wartawan di Maluku Utara, tahun 2015. Kini 
bekerja untuk Fajar Malut. Selain karya jurnalistik, Anas 
juga memiliki jiwa seni dengan menulis puisi dan beberapa 
karyanya telah dipublikasikan.

“Program fellowsea 2021 sangat berguna karena berkaitan 
dengan kebutuhan pekerjaan sebagai jurnalis. Kegiatan ini  
mendongkrak pengetahuan saya tentang isu-isu kelautan 
dan perikanan yang selama ini jarang disentuh. Jurnalisme 
data mengajarkan banyak hal, tidak sekadar pengetahuan 
tentang memproduksi berita, tetapi cara melawan hoaks dan 
disinformasi. Program ini menekankan jurnalis agar lebih 
mengedepankan cover both sides sehingga menghasilkan karya 
akurat dan memiliki nilai infromasi baru.Terima kasih SIEJ dan 
Yayasan EcoNusa, narasumber dan para mentor yang begitu 
sabar membimbing dan mendampingi hingga selesai.”
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Waspada, Sampah Plastik 
Mengancam Ekosistem Laut 
Ternate

“Produksi dan konsumsi plastik terus meningkat. Riset memperlihatkan 
bocornya sampah plastik ke perairan di Ternate mengakibatkan sejumlah 
ikan terkontaminasi partikel mikroplastik. Ancaman terhadap kesehatan 
manusia ikut meningkat”.

Sampah yang meluber dari muara Singai Tuboko, Kecamatan Ternate Selatan pada Jumat, 
7 Mei 2021

Sampah plastik, daun-daun dan kayu bekas pakai terhampar di 
pantai Toboko Kota Ternate, Maluku Utara pada Jumat, 7 mei lalu. 
Sampah-sampah ini meluber dari muara Sungai Toboko setelah 
diguyur hujan deras.

Fajar Malut, 31 Juni 2021

Nasarudin Amin  –  Harian Fajar Malut
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Sampah-sampah yang jebol ke perairan bebas ini mengancam 
ekosistem dan laut.  Studi akhir Erlena Umanahu, mahasiswa 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate 
(FPIK Unkhair) Ternate, memperlihatkan dampaknya.

Dia menemukan adanya elemen mikroplastik pada lambung ikan 
kerapu merah yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan Kelurahan 
Bastiong Talangame dan Pasar Tradisional Higienis Ternate. Studi 
ini dia lakukan pada 2020 lalu.

Mikroplastik merupakan partikel plastik berukuran sangat 
kecil. Diameternya kurang dari 5 mikrometer. Jauh lebih kecil 
dibandingkan diameter sehelai rambut kita yang berkisar antara 
70-180 mikrometer. Saat berada di lautan, peluang mikroplastik itu 
dikonsumsi ikan-ikan sangat besar.

Penelitian sebelumnya pada 2019 juga menunjukan fakta yang 
mengerikan. Kini mikroplastik sudah mengontaminasi di perairan 
pantai Falajawa Kecamatan Ternate Tengah dan Pantai Gambesi, 
Kecamatan Ternate Selatan.

Penelitinya, Nur Almira Mahsa mengumpulkan sampel di dua 
lokasi perairan. Dia mengambil sampel dari kedalaman tiga meter 
dan enam meter. Hasilnya, ada empat tipe mikroplastik yang 
ditemukan yakni fiber, fragmen, film dan pelet.

Mikroplastik tipe fiber bersumber dari bulu sikat dan nilon pancing 
nelayan. Sedangkan tipe fragmen bersumber dari pecahan seperti 
piring plastik. Tipe lainnya adalah film yang asalnya dari pecahan 

Waspada Sampah Plastik 
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kantong plastik. Sementara tipe pelet berasal dari bahan baku 
pabrikan untuk kosmetik.

Penelitian Almira memperlihatkan, mikroplastik lebih banyak 
ditemukan pada kedalaman enam meter. Dia menduga itu 
berhubungan dengan masa jenis partikel dan pergerakan arus di 
lautan.

Keberadaan mikroplastik ini bisa menghambat pertumbuhan 
karang, organisme laut yang memiliki polip atau mulut guna 
memakan alga. Pada saat berbarengan, keberadaan sampah plastik 
dengan ukuran lebih besar di perairan berpeluang menghalangi 
masuknya sinar matahari ke dasar perairan.

Padahal sinar matahari itu yang bisa membantu pertumbuhan 
biota laut termasuk alga yang jadi makanan organisme laut seperti 
karang. Pemerintah juga belum memiliki acuan soal batas baku 
mutu mikroplastik pada sedimen laut.

Dr. Halikuddin Umasangaji, Ketua Program Studi Ilmu Kelautan 
FPIK Unkhair Ternate menyatakan, dirinya baru tahu kalau ada 
mikroplastik dalam lambung ikan lewat studi mahasiswanya 
pada 2019 lalu. Penelitian itu menggambarkan mikroplastik dalam 
lambung ikan komersil baik Pelagis maupun Demersal seperti 
Cakalang, Tuna dan Kerapu. Kandungannya, antara 18-20 partikel 
per individu. Sedangkan mikroplastik dalam sedimen jumlahnya 
antara 30-60 partikel per gram.

Survei yang dilakukan oleh Proyek SEA USAID pada 2017 
mengungkapkan bahwa perikanan Ternate didominasi oleh 
spesies pelagis dari keluarga ikan jenis Makerel, Tuna dan Bonito. 
Sementara sisanya keluarga Ikan Pari bersirip.

Spesies pelagis besar yang umum ditangkap termasuk ikan 
Cakalang, dan Tuna sirip kuning. Sedangkan tangkapan ikan 
pelagis kecil di dominasi oleh ikan Layang biru, Tongkol, Selar, Teri, 
dan Kembung. Sementara spesies demersal utama yang ditangkap 
di perairan ini adalah Kakap Kuning, Kakap Merah, Ekor Kuning, 
dan Kerapu. Semuanya ditangkap untuk dikonsumsi manusia.

Nasarudin Amin  –  Harian Fajar Malut
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Survei ini mengidentifikasi produktivitas penangkapan ikan di 
wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate mencapai 28,719 
ton pada 2016 lalu. Data ini merupakan tangkapan dari sedikitnya 
3.198 nelayan. Mereka beroperasi menggunakan 671 kapal dengan 
beragam ukurang, mulai dari kapal tak bermotor sampai kapal 
dengan mesin berkekuatan 15-180 PK.

Ancaman Sampah Plastik

Sampah plastik ini juga ditemukan mengendap di perairan laut 
Ternate. Ketua Dodoku Dive Center, Dedi Abdullah menyatakan 
endapan itu terpantau sejak 2018 lalu.

Dedi mengidentifikasi, sampah yang paling banyak dia lihat adalah 
kresek berwarna, bungkusan deterjen, bungkusan susu sachet, 
kaleng, botol plastik dan bekas popok bayi. Sampah plastik ini, kata 
dia, paling banyak menyebar di wilayah pesisir laut Kelurahan Soa-
Sio hingga Pantai Falajawa Kecamatan Ternate Tengah.

“Apabila tidak ditangani segera maka suatu saat batu karang di 
diving sites para penyelam akan tertutup sampah plastik,” ungkap 
Dedi yang ditemui pada 28 April 2021.

Ketua Komunitas Sadar Sampah Kota Ternate (Kosakate), Iskandar 

Waspada Sampah Plastik 
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Abdurahman juga membeberkan fakta yang ditemui tentang 
sampah laut.

Pada 2017 silam, komunitasnya pernah menggelar kegiatan 
babari atau gotong royong membersihkan sampah laut di pesisir 
Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah. Area itu 
terhubung langsung dengan lokasi situs menyelam.

Sampah yang tertumpuk dan dibiarkan selama 5 tahun itu berhasil 
diangkut menggunakan belasan dump truk berkapasitas 4 ton dan 
mobil pic up berkapasitas 3 kubik. Total ada 27 unit kendaraan. 
Dengan akumulasi sampah yang diangkut lalu dibagi menjadi lima, 
diperkirakan dalam setahun ada timbulan 15 ton sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, Tony S. 
Pontoh mengakui pihaknya tidak bisa menangani sampah laut. 
“Tahun ini kita mungkin anggarannya tidak ada, jadi apa adanya, 
kita hanya bisa menjalankan yang di darat sedangkan di laut tidak 
ada,” ungkap Tony di ruang kerjanya pada 22 April 2021.

DLH Kota Ternate menangani 32.880 ton sampah pada 2020 lalu. 
Jika dirata-rata, maka setiap harinya Pemerintah harus menangani 
setidaknya 90 ton sampah.

Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Ternate, Yus 
Karim mengungkapkan, rata-rata volume sampah yang diangkut 
per hari sebanyak 80 ton. Pada masa bulan ramadhan, jumlahnya 
bisa mencapai 150 ton per hari.

DLH Kota Ternate memiliki 6 unit kendaraan L300, 18 unit dum 
truk, serta motor roda tiga untuk mengangkut sampah tersebut. 
Saat ini, hanya 6 dari 18 dump truk yang bisa dipakai. “Sisanya 
tambal sulam (harus diperbaiki), karena kerja malam besoknya 
rusak, jadi sampah sering tertinggal (tidak terangkut) itu karena 
armada rusak,” kata Yus.

Pada 2018, DLH Kota Ternate sempat mengusulkan adanya 
penambahan 15 petugas kebersihan serta  satuan tugas sungai. 
Namun usulan itu ditolak karena ketiadaan anggaran.

Nasarudin Amin  –  Harian Fajar Malut
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Seiring pandemi Covid-19, Yus menuturkan, satuan kerjanya kena 
kebijakan refocusing anggaran. Untuk tahun 2021, DLH Kota Ternate 
mendapat alokasi dana Rp 18 miliar untuk urusan lingkungan 
hidup dan kebersihan. Yus tidak merincikan alokasi anggarannya 
secara detil. Namun dia menyatakan, ada pemangkasan sebesar Rp 
40 miliar terkait penanganan pandemi.

“Yang besar ada di upah, BBM dan spare-part. Harusnya kalau dua 
SKPD digabung anggarannya besar. Tapi ini bahkan lingkungan 
hidup punya hilang, karena untuk memaksimalkan penanganan 
sampah kita harus tambah kendaraan dan tambah tenaga,” ujarnya.

Pelayanan publik urusan sampah yang belum tuntas ini diperburuk 
dengan sulitnya menerapkan sanksi bagi pencemar lingkungan. 
“Di ketentuan Perda nomor 1 tahun 2013 ada kurungan tiga bulan, 
denda 50 juta. Tapi selama perda itu keluar, non sense. Tidak bisa 
jalan karena pelayanannya belum normal, kita masih kekurangan 
armada kecil yang bisa jangkau (sampah) ke lorong-lorong kecil,” 
ungkap Yus.

Waspada Sampah Plastik 
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Saya sempat menyisir pantai antara 22 Februari – 7 Mei 2021. 
Penyisiran dilakukan sewaktu hujan dan sehari pasca hujan. Selama 
penyisiran, saya menemukan sedotan plastik, kemasan kopi, shampo 
sachet, dan botol, bungkusan detergen, botol plastik, bekas plastik 
makanan, karung, pakaian bekas, botol kaleng, hingga batang 
kayu berserakan di pesisir pantai Kecamatan Ternate Tengah dan 
Kecamatan Ternate Selatan.

Penumpukan sampah paling banyak terjadi hampir di sebagian 
besar jalur selokan dan kalimati yang terhubung langsung ke pesisir 
pantai. Volume timbunan sampah ini sejalan dengan pertumbuhan 
penduduk dan peningkatan kegiatan jasa, industri dan bisnis.

Data sensus penduduk tahun 2020 oleh BPS Maluku Utara 
menyebut total penduduk Kota Ternate sudah mencapai 205 ribu 
jiwa. Sementara fasilitas pendukung seperti tempat pembuangan 
sampah, armada pengangkut, serta jumlah petugas kebersihan 
masih dirasa kurang memadai.

Saat ini DLH Kota Ternate merancang pembangunan lima tempat 
pengolahan sampah terpadu. Lokasinya di Kelurahan Kalumat, 
Bastiong, Santiong, Dufa-Dufa dan Tubo. Nantinya, petugas 
kebersihan akan menjemput langsung sampah dari rumah-rumah 
warga.

Rencana ini, kata Yus, mengikuti Peraturan Menteri pekerjaan 
Umum tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana 
persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sejenis 
sampah rumah tangga.

“Kita harus saling peduli, Kelurahan tinggal mengatur jadwal 
pembuangan sampah, karena akan percuma kalau masyarakat 
tidak peduli,” harapnya.

Penanganan dan pengelolaan sampah ini memerlukan sumbangsih 
dari setiap pihak. Masyarakat lebih bijak dalam konsumsi 
agar tidak memperbanyak timbulan sampah. Produsen juga 
bertanggungjawab atas produksi dan kemasannya yang potensial 
menjadi sampah, khususnya plastik.

Nasarudin Amin  –  Harian Fajar Malut
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Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 
Maluku Utara (Walhi Malut), Ahmad Rusyadi Rasjid meminta 
pemerintah komitmen dengan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 
2018 tentang penanganan sampah laut.

“Pemerintah juga harus menekan produsen-produsen agar 
bertanggung jawab atas produksi produk-produk yang 
menghasilkan sampah plastik, serta mengubah tata kelola produksi 
produk-produk kemasan plastik yang ramah bagi lingkungan,” 
tegas Ahmad.

Lembaga masyarakat sipil yang berjaringan internasional untuk isu 
lingkungan hidup, Greenpeace Indonesia, dalam laporan : Plastik 
adalah Masalah Iklim, Kesehatan, Dan Keadilan Sosial menyatakan, 
penggunaan plastik yang tidak dikurangi berkontribusi pada 
perubahan iklim.

Hubungan ini terkait dengan bahan baku plastik yang mayoritas 
memanfaatkan ekstraksi bahan bakar fosil seperti gas hasil fraksi 
dan minyak. Plastik sudah menjadi racun bagi lingkungan hidup 
sejak proses pengambilan bahan bakunya.

Ruslan Bian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota 
Ternate juga meminta DLH Kota Ternate agar segera menyusun 
regulasi mengenai pembatasan penggunaan sampah plastik. “Kalau 
sampah-sampah yang mengapung di atas air laut tenggelam sampai 
ke perairan-perairan tertentu, ini mengancam kelestarian terumbu 
karang dan kelestarian sumber daya hayati di perairan Ternate,”  
akunya.

Mikroplastik Bisa Memicu Kanker

Akumulasi mikrpoplastik pada ikan membayakan manusia. 
Mikroplastik berpindah ke dalam tubuh manusia saat dia 
mengkonsumsi ikan yang sudah terpapar.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Malut, Alwia Assagaf 
mengungkapkan, sejumlah riset menyimpulkan mikroplastik yang 
masuk ke tubuh manusia bisa menimbulkan gangguan sistem 
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syaraf, hormon, hingga janin pada perempuan hami.

“Bisa saja mendatangkan bahaya untuk tubuh, bisa mengganggu 
imun manusia, karena kalau termakan kemudian mikroplastik 
masuk ke dalam tubuh, tentu dia melewati pencernaan manusia,” 
ungkap Alwia.

Dampak jangka panjangnya adalah menderita gangguan paru-paru, 
alergi, sesak nafas, infeksi bahkan bisa sampai memicu kangker. 
Meski begitu sampai sekarang IDI Malut, belum menemukan 
keluhan masyarakat akibat mengkonsumsi mikroplastik.

“Kalau keluhan penyakit seperti syaraf, hormon, kekebalan tubuh, 
dan sesak nafas, paru-paru itu ada. Tetapi kita tidak meneliti kalau 
itu disebabkan oleh mikroplastik, Saya tadi tanya-tanya ke teman-
teman di Dinas Kesehatan yang ada bagian penyakit tidak menular, 
ternyata tidak pernah ada keluhan dari masyarakat,” ucap Alwia 
melalui sambungan telepon, Kamis, 20 Mei 2021.

Karya telah dipublikasikan di fajarmalut.com, 31 Mei 2021

Nasarudin Amin  –  Harian Fajar Malut
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Siwi Nur Wakhida
Merdeka.com

Akrab dipanggil Siwi. Lahir di Sukoharjo, 11 November 
1995. Meski tergolong baru di dunia jurnalistik, semasa 
kuliah cukup aktif dalam Persma kampus. Dan, kini Siwi 
bekerja di Media Merdeka.com sebagai editor untuk kanal 
regional. Sebelumnya, pernah menjadi reporter di Dream.
co.id dan di Merdeka.com.

Korespondensi dapat menghubungi Instagram @siwinw 
atau surel siwi.nurwa@gmail.com.

“Fellowship ini menjadi fellowship pertama saya dan tentunya 
meninggalkan kesan begitu mendalam. Di sini saya belajar 
banyak hal, bukan cuma soal data dan teknis jurnalistik saja, 
tapi juga soal lingkungan. Saya juga menemukan banyak teman 
baru.”
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Di Balik Terdamparnya Para 
Raksasa Segara

Paus terdampar di Bali / Siwi Nur- Merdeka.com

Merdeka.com - Begitu tiba di Bali, Kamis (20/5), saya langsung 
mendapat kabar seekor paus tampak di bibir Pantai Lebih, Gianyar. 
Karena kondisi paus masih hidup, nelayan dan warga sekitar 
membantu sang paus berenang kembali ke laut lepas. 

Kabar ini saya dapatkan dari ketua Balai Pengelolaan Sumberdaya 
Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar, Permana Yudiarso lewat 
pesan WhatsApp. Permana mendapatkan laporan tersebut dari 
masyarakat setempat lewat unggahan video di Instagram. 

JATIM | 2 Juni 2021 13:08  Reporter : Siwi Nur Wakhidah

Siwi Nur Wakhidah  – Merdeka.com 
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Video itu milik akun @riistaay yang sedang berada di lokasi dan 
mengabadikan momentum para nelayan dan masyarakat sekitar 
membantu gergasi laut ini. Begitu dikonfirmasi, pemilik akun ini 
mengatakan bahwa paus sudah berenang ke arah timur namun 
enggan menuju ke tengah laut.

Menurut hasil pemantauan tim respons cepat BPSPL Denpasar 
yang berada di lokasi kejadian, paus tersebut memiliki luka di 
bagian ekor dan sudah berenang menuju laut.

Namun itu bukan akhir. Esok harinya, Jumat (21/5), sekitar pukul 
11.46 WITA, tim respons cepat BPSPL mendapat laporan penemuan 
paus dengan ciri serupa di Pantai Mertasari, Sanur. Sayangnya, 
paus tersebut ditemukan dalam kondisi mati, terombang-ambing 
terbawa ombak, berjarak hanya puluhan meter dari bibir pantai.
 
Akhirnya, dengan bantuan nelayan setempat, paus ditepikan. 
BPSPL Denpasar dibantu Dinas Perikanan dan Kelautan Denpasar, 
berkoordinasi dengan masyarakat setempat untuk menguburkan 
paus yang diketahui berjenis cuvier’s beaked whale alias paus 
berparuh itu. 

Sebelum dilakukan penguburan, tim respons cepat dan peneliti dari 
yayasan non-profit Westerlaken Foundation, Rodney Westerlaken 
mengambil sampel. Tak lama berselang, kabar meluas. Bukan cuma 
masyarakat penasaran saja yang datang, tapi juga tim dokter hewan 
dan juga bala bantuan dari voluntir yayasan non-profit lainnya.

Garis pembatas dipasang Rodney, agar kerumunan tidak mendekati 
paus dan mengganggu nekropsi. Proses nekropsi adalah otopsi 
atau bedah pada hewan, sebagai langkah awal untuk mengetahui 
penyebab kematian. Tim dokter dari Flying Vet dan Whale 
Stranding Indonesia (WSI), turut hadir membantu proses nekropsi. 

Namun sebelum itu, evakuasi tubuh paus memakan waktu yang 
cukup lama. Keterbatasan alat serta ukuran paus yang mencapai 5.3 
meter membuat tim gabungan kewalahan. Setelah terkapar kurang 
lebih tiga jam di bibir pantai, alat bantu eskavator datang, dan 

Terdamparnya Para Raksasa Segara 
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tubuh paus dipindahkan ke area yang lebih kering. Proses nekropsi 
dilakukan hingga petang menjelang.

Serangkaian proses itu baru awal. Untuk mengetahui penyebab 
pasti mengapa paus berjenis kelamin betina ini bisa terdampar, 
akan menjadi cerita yang panjang. 

Sebuah cerita yang mengantarkan kita pada fakta tentang hidup 
para gergasi laut yang kini makin terancam. Bukan saja karena 
alam, tapi juga karena ulah manusia.

Angka Keterdamparan Paus di Indonesia

Kalau laut diumpamakan jalan tol dan mamalia laut jadi 
pengemudi, bisa dikatakan lautan Indonesia adalah rest area-nya. 
Lautan Indonesia merupakan jalur migrasi mamalia laut, seperti 
paus, lumba-lumba, hiu paus dan dugong. 

Di musim tertentu, mereka akan dan selalu melewati lautan 
Nusantara, untuk mencari makan, istirahat, sekadar mampir 
bermain, juga berkembang biak dan mengasuh anak. Ketika para 

Proses evaluasi paus berparuh di Pantai Mertasari, Sanur, Bali, Jumat (21/5/2021) / Siwi 
Nur

Siwi Nur Wakhidah  – Merdeka.com 
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mamalia laut ini berkendara dan hendak mampir ke rest area, 
mereka mengalami berbagai kejadian. 

Entah itu kejadian alami atau akibat campur tangan manusia. Salah 
satu kejadian yang kerap mereka alami dalam perjalanan panjang 
mengarungi lautan itu adalah terdampar.

Whale Stranding Indonesia (WSI) mencatat, dalam kurun waktu 
lima tahun terakhir, terhitung dari 2015 hingga awal 2021, ada 360 
kasus mamalia laut terdampar di pesisir Indonesia, ada yang mati 
dan ada juga yang masih hidup. 

Dari angka itu, 126 di antaranya adalah paus. Dan, Bali menjadi 
wilayah dengan angka keterdamparan mamalia laut terbanyak di 
Indonesia, dari 2015 hingga awal 2021. BPSPL Denpasar mencatat 
telah menangani 43 kasus, dengan 22 di antaranya kasus paus.

Permana mengatakan, salah satu faktor yang membuat angka 
keterdamparan di Bali tinggi ialah semakin banyaknya laporan 
masuk. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, makin banyak 
masyarakat yang melaporkan kejadian terdampar di sekitar mereka.

“Itu terjadi karena kita rajin melaporkan. Tahun 2013/2014, 
kami intensifkan sosialisasi. Kami lihat ada peningkatan (angka 
keterdamparan) salah satu faktornya adalah itu. Semakin banyak 
informasi yang masuk, semakin menambah banyak database yang 

Terdamparnya Para Raksasa Segara 
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ada,” jelas Permana saat dihubungi awal Mei lalu.

Pernyataan sama juga disampaikan oleh founder Whale Stranding 
Indonesia (WSI), yang juga peneliti Cetacea, Putu Liza Mustika. Ia 
mengatakan, pelaporan menjadi salah satu faktor penting dalam 
database keterdamparan mamalia laut. 

Meski menurutnya, angka keterdamparan di Indonesia masih 
kecil jika dibanding negara maju, seperti Amerika Serikat yang 
panjang pantainya hampir sama dengan Indonesia. Bahkan jika 
dibandingkan dengan negara yang luas wilayah pesisirnya kecil 
seperti Filipina dan Taiwan, angka keterdamparan di Indonesia 
juga masih jauh.

“Itu menurut saya dari faktor observasi. Jadi database kami itu 
dari pelaporan yang semakin banyak dimasukkan. Bisa jadi 
kemungkinan semakin tinggi (angka keterdamparan) karena sistem 
pemantauan lebih bagus,” imbuh peneliti yang akrab dipanggil 
Icha itu.

Penyebab Para Gergasi Terdampar

Di samping semakin meningkatnya kesadaran masyarakat 
melaporkan kejadian mamalia laut terdampar, ada faktor kesehatan 
laut yang semakin terpengaruh aktivitas manusia. 

Ocean Health Index (OHI) mencatat, Indonesia berada di urutan 
137 dari 221 negara yang diukur indeks kesehatan lautnya. Secara 
keseluruhan, Indonesia mendapatkan skor 65 dari 100, enam poin 
di bawah rata-rata laut sehat. Indeks ini diukur dari data sepuluh 
komponen, keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon, perairan 
bersih, mata pencaharian dan ekonomi, perlindungan pesisir, 
kepekaan ruang, pariwisata dan rekreasi, penyediaan pangan, 
perikanan rakyat dan produk alami.

Tahun 2019, pemerintah bersama OHI mengukur indeks 
kesehatan laut Bali, yang diberi nama IKL Bali+. Dan hasilnya, 
Bali mendapatkan poin 51, dengan poin tertinggi di komponen 
keanekaragaman hayati, 94 poin. 

Siwi Nur Wakhidah  – Merdeka.com 
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Bali memang menjadi rumah bagi lebih dari 935 spesies laut, 38 di 
antaranya masuk kategori ‘near threatened’ atau terancam punah. 
Di perairan Bali, ada 22 biota laut yang masuk dalam kategori 
dilindungi, empat di antaranya adalah paus: bryde’s whale, curvier’s 
beaked whale, false killer whale, dan sperm whale. 

Sayangnya, empat jenis paus ini, masuk dalam daftar paus yang 
pernah terdampar di Bali dalam kurun waktu 2015-2021. Dari 22 
kasus paus terdampar di Bali, 11 di antaranya adalah keempat jenis 
ini.

“Ini menjadi alarm kita (untuk menjaga kesehatan laut). Mengingat 
mereka (mamalia laut) mencari makan, beranak, mengasuh, itu 
tidak bisa di semua daerah,” imbuh Permana.

Walau butuh banyak usaha ntuk mengetahuipasti penyebab paus 
terdampar, Icha menyebut, semakin banyak riset membuktikan 
bahwa keterdamparan para raksasa ini ada hubungannya dengan 
kegiatan-kegiatan manusia. Seperti, sampah dan limbah plastik, 
kegiatan perikanan dan bycatch, tabrakan kapal, polusi air, dan low 
solar. Peneliti cetacea yang kini berada di Australia ini mencontohkan 
beberapa kemungkinan penyebab hewan laut terdampar.

Cuvier’s beaked whale yang terdampar di Pantai Mertasari, Sanur, Bali, Jumat (21/5) ©2021 
Merdeka.com/Siwi Nur

Terdamparnya Para Raksasa Segara 
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“Salah satu penyebabnya  penyebab hewan bisa terdampar karena 
kelaparan, infeksi di dalam lambungnya. Itu bisa terjadi, salah 
satunya karena makan plastik. Seperti kejadian beberapa tahun lalu, 
ada paus sperma yang terdampar di Sulteng, di dalam perutnya ada 
sandal jepit, ada plastik. Kan plastik itu tidak bisa dicerna, berarti 
selalu ada di dalam tubuhnya. Kalau terlalu penuh, dia (paus) tidak 
bisa makan lagi,:jelas Icha.

Selain persoalan sampah, isu tangkapan sampingan (bycatch) 
juga menjadi isu yang sedang hangat dibicarakan dunia. Terlebih 
fakta tentang bycatch diungkap lewat film dokumentar Seaspicary 
(2021) karya Ali Tabrizi. Cara menangkap ikan di laut yang kurang 
sustainable, menjadi salah satu faktor terjadinya bycatch. Mamalia 
laut yang tadinya sehat dan aman di habitat asli mereka, harus 
berjuang ‘melawan’ jaring dan jangkar kapal para pencari ikan. 
Entah itu kapal nelayan kecil, atau kapal besar milik perusahaan. 
Icha mencontohkan, mamalia laut yang tadinya berenang dalam 
kondisi sehat, secara tidak sengaja terperangkap jaring nelayan. 
Mirisnya, hewan yang tertangkap ini tidak dilepaskan dengan 
benar.

“Salah satu contoh hewan itu kena bycatch. Dia terjaring oleh alat 
tangkap dan kemudian dipotong ekornya, karena nelayan ini 
melepaskan hewan itu dari jaring. Dan itu akhirnya yang membuat 
hewan ini bisa saja terdampar,”ujar Icha.

Sayangnya, kejadian ini banyak terjadi jauh di laut lepas, dan kasus 
bycatch belum bisa sepenuhnya terpantau karena tidak semuanya 
dilaporkan. Icha menyebutnya seperti gunung es. Menurutnya, 
kontrol dari pihak yang memiliki wewenang, berperan penting 
dalam menangani kegiatan perikanan yang merugikan lingkungan.

Permana mengatakan, pemerintah sudah menerapkan kebijakan 
untuk mengatasi permasalahan keterdamparan paus ini, salah 
satunya dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) Cetacea 2016-2020. 
Untuk ancaman bycatch, dalam strategi rencana itu, disebutkan 
akan ada penyusunan database hasil tangkapan sampingan, 
melaksanakan workshop untuk mengupdate data tersebut, 
melakukan kajian klasifikasi jenis dan teknik penangkapan 

Siwi Nur Wakhidah  – Merdeka.com 
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ikan yang berdampak buruk terhadap Cetacea, dan menyusun 
rekomendasi kebijakan untuk mengurangi bycatch Cetacea pada 
aktivitas penangkapan ikan.

Isu keterdamparan ini, menurut Permanaadalah isu global dan 
menjadi perhatian dunia, mengingat paus memiliki peran penting 
dalam ekosistem. Dan, Indonesia menjadi salah satu wilayah yang 
istimewa. Tercatat ada 36 jenis mamalia laut yang ditemukan di 
Indonesia, 21 jenis paus, 14 jenis lumba-lumba dan 1 jenis dugong. 
Jumlah ini hampir mencapai separuh jenis mamalia laut yang 
ditemukan di dunia.

“Artinya hampir setengahnya ditemukan dan didata di Indonesia. 
Kalau kita tidak bisa mengelola itu dengan baik, kalau sampai 
satu (jenis) punah atau ditelantarkan, kita bisa mendapat sorotan 
negatif. Oleh karena itu, setiap tahun kita melakukan perbaikan,” 
imbuh Permana.

Paus dan Kemampuan Ajaibnya

Tak hanya berbadan besar, paus juga memiliki peran besar dalam 
menjaga keseimbangan ekosistem di laut. Jika keberadaan mereka 
semakin terancam dan makin banyak kasus terdampar, dampaknya 
akan panjang. Berada di posisi atas rantai makanan di laut, 
menjadikan paus dan beberapa mamalia laut lain berperan sebagai 
pemangsa. Para paus ini biasanya memakan ikan yang ukurannya 
lebih kecil. Apabila jumlah paus terus berkurang, maka akan terjadi 
over population di tingkat bawahnya, yakni ikan kecil makanan 
pokok sang raksasa.

“Jadi, rantai makanan itu terpengaruh, karena predatornya 
hilang, yang nomor dua merajalela, yang nomor tiga hilang, habis. 
Kebanyakan, yang di bawah-bawah ini digunakan manusia juga. 
Misalnya, perikanan dan sebagainya,” jelas Icha.

Selain menjadi ‘kunci’ rantai makanan di laut, para gergasi ini 
masih punya peran penting, yakni menyerap karbondioksida. 
Dalam jurnal ilmiah Whale and Dolphin Conservation (WDC) yang 
berjudul Whales Their Future is Our Future, disebut paus berperan 
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sebagai teknisi ekosistem di laut. Mereka akan menyerap dan 
menyimpan karbon itu dalam tubuh besar mereka hingga mati. 
Ketika mereka mati wajar dan tenggelam ke dasar laut, karbon itu 
akan terperangkap hingga tubuh mereka membusuk.

Menurut laporan dari International Monetary Fund (IMF), rata-rata 
paus yang berukuran besar mampu menyerap 33 ribu kilogram 
karbon. Angka ini lebih besar dari daya serap karbon satu pohon 
setahun. Dalam laporan penelitian ilmiah itu, mereka juga menaksir 
satu ekor paus besar berharga lebih dari USD 2 juta karena peran 
mereka dalam menangkap karbon, menjaga rantai makanan dan 
juga pariwisata.

Tidak berhenti di situ saja, kotoran paus juga memiliki peran penting 
dalam menyuburkan dan memberi nutrisi biota laut lain. Di dalam 
tubuh seekor paus terdapat banyak nutrisi baik, yang mereka bawa 
dan lepaskan ketika mereka naik ke permukaan. Juga saat mereka 
bermigrasi mengarungi lautan.

Bayangkan jika gergasi laut ini berkurang atau bahkan sampai 
punah dari muka bumi, apa yang akan terjadi?

Paus terdampar di Pantai Mertasari Sanur Bali ©2021 Merdeka.com/Siwi Nur

Siwi Nur Wakhidah  – Merdeka.com 
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“Mereka menyerap karbon, kalau misalnya mereka tidak menyerap 
karbon (karena mati dan punah), ya bumi akan semakin panas,” 
jawab Icha.

Bumi semakin panas, memicu pemanasan global dan perubahan 
iklim. Tentu itu bukan kabar baik bagi manusia, dan semua yang 
tinggal di bumi. Paus yang memiliki peran besar dalam mengatasi 
masalah ini, justru makin terancam, dan manusia turut andil di 
dalamnya.

“Artinya apa, aktivitas manusia itu jangan disepelekan bagi 
kesehatan laut, bagi mamalia laut ini. Perubahannya dari kita, 
kerusakan itu kan sumbernya dari kita,” ujar Permana.

Cerita Paus Berparuh Betina yang Terdampar di Pantai Mertasari

Kembali ke cerita paus berparuh atau Cuvier’s Beaked Whale betina 
yang terdampar di Pantai Mertasari. Selang tiga hari usai kejadian, 
Senin (24/5), saya mencoba menghubungi salah satu dokter hewan 
yang ikut melakukan nekropsi, Deny Rahmadani dari JAAN – 
Whale Stranding Indonesia (WSI). 

Terkait luka luar di bagian ekor paus, Deny mengatakan ada 
kemungkinan luka tersebut adalah luka trauma akibat gigitan 
Cookie Cutter Shark. Tetapi, ia bersama tim masih harus memastikan, 
apakah luka itu sudah ada sebelum paus mati terdampar (ante 
mortem), atau didapatkan setelah mati terdampar (post mortem).

“Paus ini awalnya sudah terdampar dan kemudian dibantu oleh 
masyarakat pesisir kembali ke laut. Hal juga bisa menyebabkan 
luka-luka, selain karena benturan dengan karang, bebatuan atau 
benda lainnya,” ujar Deny saat dihubungi lewat pesan WhatsApp.

Dari proses nekropsi, Deny mengungkapkan jika tim menemukan 
tali pancing di lambung paus tersebut. Namun, ia mengatakan 
masih perlu menyusun data, melakukan analisis dan berdiskusi 
dengan ahli lain untuk mengungkap penyebab definitif kematian 
paus bernama ilmiah Ziphius cavirostris itu.

Terdamparnya Para Raksasa Segara 
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“Sampai dengan saat ini kami masih menyusun data terkait dengan 
kematian paus tersebut… Meskipun ditemukan adanya tali pancing 
di lambung, kami perlu mengonfirmasi dari hasil lab, apakah hal 
tersebut menjadi penyebab tunggal atau ada penyebab lain,” 
imbuhnya.

Cerita paus berparuh ini hanya satu dari 360 kasus mamalia 
terdampar di Indonesia dari tahun 2015. Penemuan plastik di 
tubuh paus, seperti tali pancing ini juga bukan kali pertama. Ini 
menjadi bukti, bahwa kini mereka yang punya peran penting 
dalam kehidupan, justru makin terancam dengan berbagai kegiatan 
eksploitatif manusia. Tidak hanya di Bali, tapi bisa jadi berawal dari 
rumah kita sendiri.

Karya telah dipublikasikan di merdeka.com, 2 Juni 2021

Proses nekropsi oleh tim dokter hewan ©2021 Merdeka.com/Siwi Nur

Siwi Nur Wakhidah  – Merdeka.com 
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Syamsu Rizal
Harian Metro Sulawesi

Saat ini tinggal di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Memulai 
aktivitas jurnalistiknya dari pers kampus kemudian 
menjadi reporter di koran terbitan Makassar (Harian Ujung 
Pandang Ekspres, Harian Fajar, dan Koran Sindo Biro 
Makassar).  Sejak 2014 hingga sekarang bekerja sebagai 
editor di Harian Metrosulawesi, di Kota Palu, Sulawesi 
Tengah. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas 
Negeri Makassar (2006) dan S2 Universitas Tadulako, Palu 
(2020). 

Dapat dihubungi melalui surel rizalmetro2014@gmail.com

“Kelas belajar Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data yang 
dilaksanakan SIEJ dan EcoNusa telah membangkitkan gairah 
saya untuk terus berkarya dengan pendekatan jurnalisme data. 
Kelas belajar yang diakhiri dengan lahirnya artikel ini membuat 
saya semakin tertantang meliput isu-isu lingkungan. Terima 
kasih SIEJ dan EcoNusa, serta semua pemateri terkhusus kepada 
Pak Budi Nurgianto selaku mentor selama liputan.”
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Mimpi Konservasi di Tengah 
Maraknya Bom Ikan

Praktik bom ikan masih terus terjadi di kawasan Cagar Biosfer Kepulauan 
Togean. Aparat payah menghadapinya.

EKSOTIS-Salah satu tempat wisata di Pulau Togean, Touna / Foto :Metrosulawesi/Sulapto

INDRAWIJAYA Laborahima (32) menemukan longsoran pada 
dinding karang setinggi 15 meter. Beberapa ekor ikan hancur 
berserakan di antara terumbu karang yang patah-patah.

“Pasti karena bom. Kami temukan ikan yang hancur. Ada 
yang masih bergerak-gerak. Karang juga patah-patah dan ada 
longsoran,” kata Indrawijaya, Ketua Ampana Dive Community 
kepada Metrosulawesi, Selasa 31 Mei 2021.

4 Juni 2021

Syamsu Rizal  – Harian Metro Sulawesi
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Saat itu, Indrawijaya sedang menemani enam penyelam dari Jakarta 
untuk berwisata menikmati keindahan terumbu karang, Jumat, 21 
Mei 2021. Mereka menyelam di Tanjung Apollo, Pulau Unauna. 
Sekitar pukul 11.00, terdengar dentuman di dalam laut. Tapi, belum 
diketahui sumber dentuman tersebut.

“Sekitar jam tiga, kami menyelam lagi di spot Artemis masih di 
sekitar Pulau Unauna, di situlah kami lihat karang bekas bom yang 
rusak dan ikan mati. Pelakunya sudah tidak ada,” kata Indrawijaya.

Ada dua tempat tidak berjauhan tampak kontras di wall (dinding 
karang) di antara karang yang masih bagus.“Kemungkinan dua 
kali bom,” katanya.

Padahal, lokasi pengeboman ikan itu masuk dalam kawasan Cagar 
Biosfer Kepulauan Togean. Kawasan seluas 362.605 hektare itu telah 
ditetapkan sebagai Cagar Biosfer dalam sidang ke-31 International 
Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme (ICC-
MAB) UNESCO Meeting di Head Quarter UNESCO, Paris, Prancis 
pada 19 Juni 2019.

Kepulauan Togean di Kabupaten Tojo Unauna, Sulawesi 
Tengah adalah World Coral Triangle atau representasi dari 
wilayah Indonesia dan lima negara lain yang memiliki tingkat 
keanekaragaman terumbu karang tertinggi di dunia.

Pengeboman ikan yang ditemukan Indrawijaya adalah cerita 
panjang yang tak kunjung berakhir. Pada tahun 2018, sudah ribuan 
hektar tutupan karang yang rusak di kawasan dimana terdapat 
karang endemik, Accropora togeanensis. Salah satu penyebabnya 
adalah praktik destructive fishing (DF).

Destruktive fishing adalah menangkap ikan dengan cara yang tidak 
ramah lingkungan, merusak sumber data kelautan dan perikanan. 
Dua jenis DF di laut yakni blast fishing (bahan peledak) dan cyanide 
fishing (racun atau bius).

“Setiap 250 gram bom bisa menghancurkan 5,3 meter persegi 
karang,” kata Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan 
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dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi 
Tengah, Agus Sudaryanto menjelaskan tentang daya rusak bahan 
peledak ditemui Metrosulawesi di kantornya, Rabu 5 Mei 2021.

Bom ikan juga membahayakan pelakunya seperti yang terjadi di 
Perairan Tanjung Uting Desa Kabalutan Kecamatan Talatako pada 
17 Maret 2017 silam. Saat itu, seorang nelayan meninggal dunia 
diduga karena terkena serpihan bom yang meledak saat akan 
digunakannya. Begitu pula bius atau racun berbahan potasium 
sianida lebih berbahaya dibanding bom ikan.

Penelusuran Metrosulawesi, sepanjang tahun 2017 sampai dengan 
2021, puluhan kasus DF yang ditangani Dinas Perikanan Tojo Unauna 
dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng serta kepolisian. Begitu 
juga yang ditangkap oleh Balai Taman Nasional Kepulauan Togean. 
Tapi, dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri 
Poso, hanya empat yang ditemukan putusannya dalam rentang 
waktu tersebut.

Agus Sudaryanto meyakini, pelaku yang tidak tertangkap lebih 
banyak dibandingkan yang ditangkap dan diproses hukum. Seperti 
kejadian yang diceritakan Indrawijaya saat menyelam di Pulau 
Unauna. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tojo Una-Una pernah 
menginventarisir, terdapat 25 dari 90 spot diving dalam kondisi 
buruk.

42 Persen Karang Rusak

Maraknya praktik DF di Kepulauan Togean menjadi penyebab 
utama kerusakan terumbu karang di kawasan itu. Balai TNKT 
bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar 
menginventarisasi terumbu karang pada 2018.

Dilaporkan, tutupan karang hidup tahun 2018 rata-rata 32,28 persen 
atau turun dibandingkan tahun 1998 yang rata-rata 41,97 persen. 
Karang rusak bertambah dari 8 persen pada tahun 1998 menjadi 42 
persen tahun 2018. Sedangkan karang bagus pada 1998 masih 29 
persen juga menurun menjadi 25 persen pada 2018.
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Koordinator Program Inventarisasi Terumbu Karang di Kepulauan 
Togean, Oktovianus mengatakan, saat ini dari semula 13 ribu  
hektar tutupan karang di Kepulauan Togean, terdapat 8.000 hektar 
di antaranya yang sudah rusak. Selain karena bom dan bius/ racun, 
karang rusak disebabkan peristiwa bleaching atau dimangsa oleh 
Acanthaster planci (populer dengan nama bulu seribu, salah satu 
bintang laut perusak karang).

Luasan kerusakan itu tidak sebanding dengan transplantasi yang 
dilaksanakan Balai TNKT.“Transplantasi kami targetkan sekitar 
satu hektar satu tahun,” kata Oktovianus,  Kepala Subbagian Tata 
Usaha Balai TNKT ditemui di kantornya, Jumat 28 Mei 2021.

Balai TNKT selaku pengelola kawasan mengidentifikasi sejumlah 
lokasi yang kerap terjadi praktik destructive fishing. Bahkan 
ditemukan kerusakan terumbu karang seluas 1,75 kilometer 
persegi di sekitar Desa Pulau Enam. Kerusakan tersebut akibat 
penangkapan ikan yang tak ramah lingkungan.

Menurut Kepala Balai TNKT, Bustang meskipun pengungkapan 
pelaku kasus DF kini sudah berkurang, namun terumbu karang 
telanjur rusak. Bustang mengatakan, karena kerusakan itu pihaknya 
telah melakukan transplantasi karang atau rehabilitasi terumbu 
karang yang rusak sebanyak 4.185 substrat dengan 73.060 total 
fragmen karang.

“Sejak 2012 sampai sekarang. Kalau dikonversi sekitar 3 hektar,” 
kata Bustang kepada Metrosulawesi, Kamis 20 Mei 2021.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, 
Moh Abdi Suhufan mengatakan, secara ekologis, praktik bom dan 
bius ikan sangat berdampak pada karang dan perikanan. Terumbu 
karang akan hancur dengan patahan yang ekstrem. Rumah ikan 
akan hancur sebagai tempat bertelur dan berkembang biak ikan.
Dampak lanjutannya adalah rantai makanan hilang dan stok ikan 
di wilayah tersebut akan berkurang dan mungkin akan hilang. 
Selain itu, ikan yang ditangkap dengan hasil bom secara fisiologis 
akan mengalami kerusakan seperti pendarahan dalam daging dan 
keretakan tulang.
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Kewalahan Atasi Pelaku DF

Kepala Dinas Perikanan Tojo Unauna, Rahmat Basri ditemui di 
kantornya, Kamis  27 Mei 2021 mengatakan, saat ini pengawasan 
perikanan 0-12 mil menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Hal 
ini berdampak pada alokasi anggaran di dinas yang dipimpinnya. 
Sementara, biaya sekali operasi Rp6,5 juta sampai Rp10 juta hanya 
untuk BBM.
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Kepala Bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI Dinas 
Perikanan Tojo Unauna, Muzamil mengungkapkan, selain soal 
kewenangan, kebijakan refocusing anggaran akibat pandemi 
Covid-19 juga telah berpengaruh terhadap intensitas operasi 
penindakan kasus DF. Tahun ini hanya sekali melaksanakan patroli 
laut.

“Tahun ini anggaran kami dipangkas lebih dari 50 persen. Tapi, 
kami tetap bekerja maksimal,” kata Muzamil yang polisi khusus di 
Dinas Perikanan Tojo Unauna.

Selain karena besarnya biaya operasional, wilayah pengawasan 
perairan Sulawesi Tengah sangat luas. Dari 11 Wilayah Pengelolaan 
Perikanan (WPP) di Indonesia, empat  di antaranya berada di 
Sulawesi Tengah. Kepulauan Togean yang terletak di Teluk Tomini 
termasuk WPP RI-715. Sementara personel pengawas perikanan 
hanya 33 orang, 15 di antaranya di provinsi dan 15 di kabupaten. 
Begitu juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hanya 12 orang 
se Sulteng, enam di antaranya di provinsi dan hanya satu di Dinas 
Perikanan Tojo Unauna. Polisi khusus hanya lima orang, satu di 
provinsi, dua di Tolitoli dan dua di Tojo Unauna.

“Ini tidak akan mampu menjangkau seluruh perairan wilayah 
Sulawesi Tengah,” ujar Agus Sudaryanto. 

AWAL Mei 2021, polisi, tentara, Dinas Perikanan, dan Balai TNKT 
berangkat menuju perairan Kepulauan Togean. Setelah berpatroli 
selama empat hari, hanya satu yang ditangkap di Tanjung Kramat. 
Hasil itu membuat Bustang heran. Muzamil pun bertanya-tanya.

“Kalau kami melihat apakah (rencana operasi) sudah bocor sebelum 
turun? Biasanya kalau turun gabungan begitu ada tangkapan. Tapi, 
sekarang hanya (pelaku yang menggunakan) kompresor, bukan 
bom dan bius,” kata Kepala Balai TNKT, Bustang.

Operasi gabungan pada bulan puasa itu dilakukan karena biasanya 
pelaku DF meningkat untuk memenuhi kebutuhan ikan yang tinggi. 
“Apakah bocor atau memang sudah berkurang,”.
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Kepala Bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI) Dinas Perikanan Tojo Unauna, Muzamil 
juga mengungkapkan hal serupa. Kata dia, jadwal operasi sengaja 
dirahasiakan karena pelaku bisa kabur.

“Sebelum turun sudah bocor (informasinya),” katanya. Tapi, dia 
tidak tahu bagaimana informasi operasi bisa bocor.

Pelaku dan barang bukti yang ditangkap kemudian diserahkan 
ke Polsek Dolong. Tapi, tidak diproses hukum, pelaku hanya 
diwajibkan membuat surat pernyataan dan ditahan berapa hari.

“Kita sepakat, kalau hanya kompresor bukan bom bius (bikin surat) 
pernyataan, ditahan beberapa hari supaya kapok. Tapi disita barang 
buktinya,” jelas Bustang.

Kepala Dinas Perikanan Tojo Unauna, Rahmat Basri ditemui 
di kantornya, Kamis 27 Mei 2021 mengakui, pelaku pengguna 
kompresor tidak diproses sampai ke pengadilan sepanjang tidak 
ditemukan bom dan bius. “Kalau bom dan bius tidak ada ampun. 
Tapi, kalau kompresor diberikan pembinaan,” katanya.

Sikap aparat penegak hukum tersebut tidak sejalan dengan Undang-
Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Jelas disebutkan 
kompresor adalah alat bantu yang dilarang.

Pasal 9 (1) berbunyi:

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau 
menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan 
yang mengganggu  dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di 
kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia”

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut:

“Alat penangkap ikan dan/atau  alat bantu penangkapan ikan yang 
mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk 
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diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompresor.

Menurut Rahmat Basri, kasus kompresor memang melanggar 
aturan. Bahkan, pernah memproses hukum pelaku hingga P-21 
(hasil penyidikan lengkap). “Cuma di pengadilan kita lemah,” 
kilahnya.

Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tengah, Agus 
Sudaryanto mengakui, tidak semua kasus DF berakhir dengan 
proses hukum. 

Misalnya pada Januari 2021, Polair Polres Touna menangkap 
pelaku penggunaan alat bantu penangkapan Ikan yang dilarang. 
Para pelaku dipulangkan.

Pernah juga oknum nelayan dari Desa Kabalutan tertangkap tangan 
oleh Dinas Perikanan. Namun, hanya dilakukan upaya pembinaan 
dan penyadaran. 

“Ada penegakan hukum, pembinaan, dan edukasi,” kilahnya.

Pelaku Licin, Petugas Sulit Tangkap

Sebelum operasi, aparat penegak hukum terlebih dahulu melakukan 
penyelidikan, mengamati dan mengumpulkan bahan serta 
keterangan dari warga sekitar. Setelah diketahui lokasi sasaran, 
penyamaran dimulai.

Petugas menggunakan perahu  layaknya nelayan yang sedang 
memancing ikan. Kapal cepat yang dipakai ke lokasi diparkir jauh. 
Sebagian lainnya mengintai dari bukit untuk melihat nelayan yang 
sedang melancarkan aksinya. 

“Menyamar, mengendap seperti nelayan juga,” kata  Kadis 
Perikanan Tojo Unauna, Rahmat Basri.

Pada saat menyergap, petugas tetap menjaga jarak aman. Sebab, di 
tangan pelaku ada bom yang bisa saja dilemparkan ke arah petugas. 
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Pelaku biasanya diperintahkan terjun ke laut. Dalam operasi kerap 
melibatkan polisi dan TNI Angkatan Laut karena menyangkut 
keamanan petugas. Ada pula polisi khusus di Dinas Perikanan 
yang dilengkapi senjata api.

Tapi, pelaku lincin tak mudah ditangkap. Mereka memanfaatkan 
lengahnya petugas atau pada saat kosong pengawasan.

“Tidak mudah mendeteksi pelaku pemboman ikan mulai dari 
proses sampai melakukan destruktif fishing karena harus bisa 
tangkap tangan,” ujar Agus Sudaryanto.

Kadang petugas telah menerima laporan masyarakat tentang 
adanya aktivitas DF di suatu tempat. Namun, ketika petugas tiba di 
lokasi, pelaku sudah tidak ada.

“Berhari-hari penyelidikannya,” katanya.

Modusnya, pelaku membagi empat tim. Tim satu berperan sebagai 
pengamat yang memeriksa situasi. Tim dua peracik bom yang 
membawa bahan peledak yang belum dicampur. Tim tiga sebagai 
peledak bom dan tim empat yang memanen ikan hasil bom. Setiap 
tim saling berkomunikasi sehingga keberadaan aparat dapat 
diketahui.

Pembagian tim ini juga yang membuat pelaku mudah melarikan 
diri. Ada pula yang mengelabui petugas dengan alasan memancing. 
Selain itu, pelaku DF menjual ikan hasil bom ke tempat khusus, 
bukan tempat pelelangan ikan (TPI).

“Penegakan hukum destructive fishing harus faktual, tertangkap 
tangan, terbukti,” katanya.

Nelayan Dimanfaatkan oleh Mafia

Menurut Agus Sudaryanto, pelaku dimanfaatkan oleh mafia atau 
jaringan.

“Jaringan maksudnya ada kelompok, oknum masyarakat juga, 
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pelaku usaha yang mau mendapatkan komoditas secara instan 
dengan cara yang tidak benar. Jaringan ini mengorganisisr nelayan-
nelayan, suplai bahan baku, pupuk (bahan peledak),” ungkap Agus 
Sudaryanto, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di DKP Sulteng.
Jaringan ini, lanjut dia menjadikan nelayan ketergantungan karena 
menangkap ikan dengan bom hasilnya lebih banyak. Mafia tersebut 
yang menyuplai bahan baku dan mengorganisir nelayan.

“Artinya, sekali bom hasilnya banyak, akhirnya ketergantungan,” 
katanya.

DKP Sulteng telah berupaya mengungkap jaringan tersebut, tapi 
seperti rantai terputus.

“Kalau nelayan ditangkap, mereka tidak akan mau memberikan 
informasi dapat dari siapa (bahan baku bom dan bius ikan),” 
ungkap Agus Sudaryanto.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia 
Moh Abdi Suhufan mengatakan untuk membongkar jaringan 
kejahatan tersebut perlu proses investigasi yang mendalam untuk 
membuat semacam peta tentang rantai material/pasokan, rantai 
pelaku dan rantai pasar. Mapping tentang dari mana sumber 
materia didapat, ditransportasikan lewat mana, oleh siapa dan 
kapan perlu diidentifikasi dengan baik.

Begitu juga aktor dan pelaku yang terlibat, sebab setiap rantai 
melibatkan aktor yang berbeda-beda. Setelah hasil mampping 
tersebut didapatkan baru proses membongkar dan penegakan 
hukum dilakukan lebih lanjut.

“Bukan cuma menangkap pelaku tapi juga mengawal kasus 
tersebut sampai ke pengadilan sampai pemberian vonis,” kata Abdi 
Suhufan.

Menurutnya, daerah di Indonesia timur (Sulawesi Tenggara, Selatan, 
Tengah, Maluku Utara)  praktik DF mayoritas menggunakan bom 
dengan bahan baku pupuk cap Matahari. Bahan tersebut dimasukan 
secara ilegal dari Malaysia. Pupuk ini awalnya digunakan untuk 
perkebunan kelapa sawit, namun disalahgunakan. 
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SELAIN penegakan hukum, pemerintah daerah di Sulawesi Tengah 
juga perlu melakukan pendekatan baru untuk menyelamatkan 
Cagar Biosfer Kepulauan Togean. Bisa belajar dari Kabupaten 
Selayar, Sulsel atau apa yang diterapkan di Pulau Buru, Maluku.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia 
Moh Abdi Suhufan mengatakan, operasi berbasis pasar dan 
darat perlu dilakukan karena penangkapan ikan yang tak ramah 
lingkungan bermula dari daratan.

Menurutnya, disinsentif berupa imbauan, ancaman, dan penyitaan 
perlu dilakukan kepada pelaku pasar yang menjual ikan hasil DF 
agar timbulkan efek jera sehingga mereka tidak menampung ikan 
hasil DF.

Ocean Program Manager EcoNusa, Wiro Wirandi sependapat 
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dengan Abdi Suhufan. EcoNusa adalah yayasan yang berfokus pada 
upaya peningkatan berbagai inisiatif tingkat lokal dan internasional 
dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di 
wilayah Maluku dan Papua.

Menurut Wiro Wirandi, skema atau pendekatan pasar telah 
diterapkan pada nelayan di Pulau Buru, Maluku. Sekelompok 
pengusaha perikanan di Pulau Buru berkomitmen hanya membeli 
ikan dari hasil penangkapan yang legal.

Melalui skema tersebut, terdata dengan baik lokasi penangkapan 
ikan, siapa yang menangkap, dan siapa pemasoknya.

“Skema ini behavioristik dan dianggap berhasil mengubah perilaku 
nelayan di Pulau Buru (Maluku). Setelah enam tahun, nelayan 
berubah. Pemerintah dan industri di sana (Togean) harus menyusun 
sebuah skema,” ujar Wiro, Senin 17 Mei 2021.

Skema serupa juga dilakukan di Kabupaten Selayar, Sulawesi 
Selatan. Karakteristik wilayahnya mirip dengan Togean karena di 
sana terdapat Taman Nasional Taka Bonerate. 

Direktur Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia, Nirwan Dessibali 
mengatakan, pihaknya melakukan program pendampingan di 
Desa Tarupa, Kecamatan Takaonerate. YKL Indonesia melakukan 
pendekatan terhadap pengepul ikan demersal di Desa Tarupa agar 
mereka hanya membeli ikan dari hasil non-DF.

“Harga beli lebih tinggi ketimbang dari hasil bius atau bom,” 
katanya, Jumat 21 Mei 2021.

Soal ide itu, Kepala Bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
TPI Dinas Perikanan Tojo Unauna, Muzamil mengatakan ide 
pendekatan pasar bagus.

“Kami belum melakukan operasi di darat karena kita akan 
berbenturan dengan masyarakat. Memang bisa, tapi hati-hati 
karena risikonya tinggi,” katanya.
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Peneliti Universitas Tadulako Palu, Dr.Ir Muh Nur Sangadji DEA 
yang pernah melakukan riset tentang respons masyarakat terhadap 
penetapan kawasan konservasi Kepulauan Togean mengatakan, 
selalu ada yang bertindak menyimpang dalam komunitas 
manapun. Oleh karena itu, perlu pencegahan dengan mengingatkan 
(preventif) atau tegur hingga penegakan hukum (kuratif atau law 
enforcement). Namun, hal yang terpenting adalah memberdayakan 
mereka.

“Mungkin ada yang sudah paham, ada juga yang belum paham. 
Sudah paham saja belum tentu ikut menjaganya, apalagi yang 
belum paham. Jadi mesti terus diedukasi hingga masyarakat tahu 
atau paham dan mau melakukan prinsip konservasi tersebut,” 
katanya kepada Metrosulawesi, Rabu 26 Mei 2021.

Ketua Ampana Dive Community, Indrawijaya Laborahima melihat 
Togean dari sisi potensi pariwisatanya. Menurutnya, jika pariwisata 
dikelola dengan baik, maka masyarakat akan merasakan dampak 
positif. Dengan demikian, dipastikan ikut menjaga kawasan 
tersebut dari praktik DF dan bahkan merawat terumbu karang. 

Hanya saja, kata dia perlu perencanaan yang baik dan kolaborasi 
dengan berbagai pihak seperti pemerintah provinsi, pusat, dan 
organisasi perangkat daerah. 

Selain itu, kolaborasi dengan organisasi pendukung kepariwisataan 
seperti Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Association 
of Indonesia Tour and Travel Agency (ASITA), Himpunan Pramuwisata 
Indonesia (HPI), dan Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta 
(Gahawistri).

“Akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media saling 
berkolaborasi,” ujarnya.

Karya telah dipublikasikan di metrosulawesi.id, 4 Juni 2021
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Palce Amalo
Media Indonesia

Jurnalis yang sudah cukup lama berkiprah di dunia 
jurnalistik, bekerja untuk Harian Media Indonesia dan 
portal online-nya. Palce mempunyai ketertarikan pada 
isu-isu lingkungan di wilayah kerjanya di Kupang, Nusa 
Tenggara Timur. Cukup banyak karya jrnalistik isu 
lingkungan hidup memenangkan berbagai kompetisi 
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Tradisi Lilifuk, Kearifan Suku 
Baineo

Bertahan ratusan tahun, upeti dari menangkap ikan di lilifuk yang 
tadinya ikan berganti menggunakan sistem karcis. Kearifan lokal yang 
menumbuhkan kesejahteraan.

LILIFUK sudah populer. Bentang alam berbentuk cekung di pesisir 
selatan Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT), itu dikenal 
luas karena memiliki potensi ikan yang melimpah dan dilindungi 
hukum adat.
 
Luasnya hanya dua hektare, memanjang dari Pantai Loles di bagian 
utara sampai Pantai Enobana di selatan. Secara administratif, Lilifuk 
berada di wilayah Dusun Tuanesi, Desa Kuanheun, Kecamatan 
Kupang Barat, Kabupaten Kupang. 

Rabu, 2 Juni 2021

Palce Amalo – Media Indonesia 
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Dusun ini hanya ditinggali 41 orang yang seluruhnya anak cucu 
Suku Baineo. Meskipun jumlah mereka kecil, tetapi menguasai 
tanah ulayat yang lumayan luas, 396,6 hektare. Sekitar 200 tahun 
lalu, Etu Baineo bersama keluarganya datang dari pedalaman Timor 
dan tinggal di Oeli’i, wilayah di Kupang Barat yang juga dikenal 
dengan sebutan Kuaneten (kampung di gunung).

Karena tidak menemukan sumber air, keluarga ini mengembara 
ke lembah di selatan. Dua kilometer sebelum tiba di pantai, ada 
gua yang di dalamnya mengalir air yang jernih. Di situ mereka 
membangun rumah dan beranak cucu. Lokasi yang belakangan 
dinamai Tuanesi (tinggal tetap di sini).

Meskipun bermukim dekat laut, menangkap ikan bukan mata 
pencaharian pokok suku ini, melainkan tetap mewarisi budaya 
leluhur yakni berladang dan beternak. Puluhan tahun berlalu, saat 
anak-anak beranjak dewasa, barulah mereka melirik potensi di laut.

Pagar batu dibangun mengelilingi kawasan seluas dua hektare 
di pesisir pantai untuk membatasi pergerakan ikan. Nanti saat 
air laut surut, ribuan ikan terjebak dan ditangkap beramai-ramai 
mengunakan sorok lingkar, alat tangkap yang ramah lingkungan. 
“Ikan yang tertahan di Lilifuk, tetap berada di sana di antara 
karang dan padang lamun,” kata Edo Baineo, tokoh adat yang juga 
keturunan keempat suku Baineo. 

Lilifuk terbagi dua, bagian yang dangkal didominasi padang lamun, 
mengelilingi bagian terdalam bernama kolam Timau dengan 
kondisi terumbu karang yang  menurut cerita Edo Baineo, belum 
terjamah aktivitas penangkapan ikan tidak ramah lingkungan.

Menangkap ikan di Lilifuk tidak berlangsung setiap hari. Sesuai 
kesepakatan adat, kawasan itu buka dua kali setahun yakni Juni 
dan Desember. Aturan ini dibuat untuk melindungi dan menjaga 
kelestarian ekosistem terumbu karang. Lebih dari 2.000 warga yang 
menangkap ikan pada Desember 2019, sebelum pandemi covid-19, 
membawa pulang sekitar 10 ton ikan berbagai jenis.

Sesuai aturan adat, sebelum masa panen tiba, tidak boleh ada 
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aktivitas apapun di dalam lilifuk, apalagi mengambil terumbu 
karang, pasir laut, dan menangkap penyu. Itulah yang membuat 
potensi ikan di sana melimpah. Berani melanggar aturan adat, siap-
siap bayar denda satu ekor ternak, uang Rp2 juta, dan beras 60 
kilogram. 

Bagi Edo, warisan adat ini dipertahankan sebagai pegangan 
bagi generasi muda dalam mengambil hasil laut, menjaga dan 
melestarikan sumber daya laut dan pesisir, serta mengajak mereka 
menangkap ikan mengunakan alat tangkap tradisional. 

Jelang panen, warga desa setempat hingga desa tetangga ikut 
diundang. Upacara menangkap ikan (saun ta’et) pun digelar, diikuti 
warga anggota suku dan warga lainnya. Dalam upacara itu, seekor 
sapi disembelih, dagingnya dimasak untuk makan bersama, juga 
diisi tari-tarian. Semua hal yang terkait adat dan Lilifuk dibicarakan. 

Di pantai, ketua adat akan memimpin ritual Tasaeb Ika (mendirikan 
rambu-rambu) di antaranya menyetor upeti seikat ikan (tanaib ika) 
kepada tuan lilifuk. “Tangkap ikan 10 ekor, bagi buat pemilik lilifuk 
tiga ekor,” ujarnya.

Lilifuk merupakan satu dari 10 kearifan lokal yang tumbuh dan 
berkembang di masyarakat desa pesisir di seluruh NTT, ditaati 
masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian 
sumber daya laut.

Aturan yang ketat, bukan berarti Lilifuk tidak pernah menjadi 
sasaran pengeboman ikan. “Kami pernah menangkap nelayan 
akan mengebom ikan, dia bilang tidak tahu tempat itu dilindungi, 
akhirnya dia minta maaf dan pergi,” katanya.

Sumber Pendapatan Desa 

Bertahan ratusan tahun, upeti dari menangkap ikan di Lilifuk yang 
tadinya ikan, berganti mengunakan sistem karcis seharga Rp5.000 
per orang, sesuai peraturan desa (perdes) yang dikeluarkan sejak 
2013. Dalam perdes dipertegas lagi, lilifuk hanya buka dua kali 
setahun.
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Kepala Desa Kuanheun, Semir Polin menyebutkan, ada tiga target 
yang ingin dicapai lewat perdes, yakni melestarikan budaya, 
menjaga ekosistem laut, dan mengembangkan wisata pantai. 

Desa juga memperoleh pendapatan dari kegiatan di Lilibuk ini. 
Hasil penjualan karcis saat buka dua tahun lalu, sebesar Rp10 juta 
bagi tiga, 60% untuk tuan lilifuk, 20% untuk penjaga lilifuk 20%, 
dan 20% untuk kas desa.

Pemerintah desa dan tokoh adat berniat menaikkan harga karcis 
masuk menjadi Rp10 ribu, dengan syarat lilifuk buka hanya sekali 
dalam satu tahun. Ada rencana membangun wisata pantai juga 
kandas karena keterbatasan anggaran. 

Tutupan Karang

Selama 20 tahun terakhir, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) 
NTT baru satu kali melakukan survei kondisi tutupan karang di 
perairan daerah itu, termasuk perairan di selatan tersebut. Itupun 
survei hanya dilakukan di 13 dari 22 kabupaten dan kota lantaran 
keterbatasan anggaran.

Survei pada 2009 itu menemukan rata-rata tutupan karang dalam 
di kabupaten tersebut dalam kategori rusak sedang atau 25%-45%.

Seperti di Kabupaten Kupang, terumbu karang baik hanya 31,83%, 
artinya 68,17% terumbu karang dalam kondisi rusak. Begitu juga di 
lokasi terdekat dengan Lilifuk, tutupan karang dalam kondisi baik 
tercatat 36,30%  

Kondisi ini tidak beda jauh dari perairan terdekat yakni yang masuk 
wilayah Kota Kupang dengan rata-rata tutupan karang dalam 
kondisi baik 31,46%, seperti Tenau 90,7% dan Namosain 89,29%. 
Dua lokasi ini juga merupakan jalur pelayaran kapal.
Di Kabupaten Rote Ndao, tutupan karang juga mengalami 
kerusakan. 

Dari sembilan titik yang disurvei, rata-rata tutupan karang dalam 
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kondisi baik hanya 29.2% atau 70,8% rusak. Sedangkan kondisi 
karang baik hanya terlihat di Flores Timur sebesar 56,135%.

Selanjutnya, The Nature Conservancy (TNC) dua kali mengeluarkan 
hasil survei kondisi terumbu karang di NTT. Pertama pada 2011 
dan kedua pada 2014. Dari survei di delapan kabupaten pada 2011, 
TNC menyebutkan kondisi terumbu karang di Kabupaten Kupang 
masuk kategori buruk sekali. 

Mereka menemukan tutupan karang kategori baik antara 5-40%, 
di titik lainnya kondisi karang baik antara 30-100%. Kendati tidak 
merinci kondisi karang per lokasi survei, kondisi pada 2011 tidak 
beda jauh dari 2009. 

Sedangkan kondisi terumbu karang di Rote Ndao didominasi 
kondisi baik antara 51-75%, kondisi sedang 25-50%, dan buruk sekali 
kurang dari 25%. Terakhir pada 2014, TNC hanya memaparkan data 
umum kondisi terumbu karang di Taman Nasional Perairan (TNP) 
Laut Sawu, terdiri dari terumbu karang baik sekali hanya 0,4%, baik 
4.6%, sedang 39.2%, buruk 28.4%, dan buruk sekali 27.4%.

Pakar Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana, Felix 
Rebhung menyebutkan, kerusakan ekosistem terumbu karang 
tidak saja kesalahan menangkap ikan dengan bom dan racun, 
juga pemutihan karang, pencemaran, dan jangkar kapal. “Kita ini 
kelimpahan ikan tetapi karena illegal fishing dan penangkapan ikan 
berlebih,” katanya.

Namun, Dia tidak mau menyalahkan kerusakan terumbu karang 
sebagai alasan nelayan dengan perahu di bawah 10 GT, mesti 
berlayar sampai lautan lepas untuk menangkap ikan. “Tidak ada 
basis data, hanya berdasarkan asumsi dan proyeksi sehingga 
banyak kebijakan pembangunan daerah menjadi bias,” jelasnya.

Rumput Laut

Sebenarnya, potensi rumput laut sangat menjanjikan, pasca ledakan 
ladang minyak PTT Exploration and Production (PTTEP) di Laut 
Timor pada 21 Agustus 1999. 
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Sesuai data Dinas Kelautan dan Perikanan NTT Selama 2014-2018, 
produksi rumput laut konstan, berturut-turut 2014 sebesar 1,967 
juta ton, 2015 sebanyak 2,056 juta ton, 2016 turun menjadi 1,836 
juta ton. Selanjutnya, produksi naik lagi menjadi 1,941 juta ton, dan 
terakhri pada 2018 sebanyak 1,978 juta ton.

Dari data yang ada, produksi rumput di Kabupaten Kupang ternyata 
lebih tinggi dari 20 kabupaten yang warganya melakukan budidaya 
rumput laut. Produksi rumput laut di daerah yang kondisi terumbu 
karangnya masuk kategori buruk sekali ini, malah memberikan 
harapan besar.

Pada 2014 produksi rumput laut tercatat sebanyak 1,4 juta ton, 
naik menjadi 1,5 juta ton pada 2015. Kemudian pada 2016 produksi 
rumput laut sempat turun menjadi 1,3 juta ton. Grafik produksi 
terus naik mencapai 1,5 juta ton pada 2017 dan 1,6 juta ton pada 
2018.

Budidaya rumput laut memang berkembang dengan pesat setelah 
diperkenalkan mantan Bupati Kupang Ibrahim Medah pada 1999 
lewat program Gerakan Masuk Laut (Gemala), rata-rata petani 
rumput juga sebagai nelayan, seperti 48 nelayan di Desa Kuanheun, 
Kupang Barat.   

Kendati produksi rumput laut melimpah, Dinas Kelauatan dan 
Perikanan (DKP) NTT mencatat penangkapan ikan dengan dengan 
bom masih terus berlangsung. “Mereka mengebom ikan di pesisir 
pantai yang jarang dilakukan patroli, tidak mungkin di laut dalam,” 
ungkap Kepala DKP NTT Ganef Wurgiyanto.

Usut punya usut, pengemboman ikan disebabkan nelayan ingin 
mendapat hasil tangkapan besar dalam tempo singkat. 

DKP sudah berupaya menghentikan aksi penangkapan ikan dengan 
jalan pintas ini. Pada 2017 setiap nelayan yang terdaftar, dibagikan 
benih rumput laut sebanyak 50 kilogram dan tali. “Bantuan ini 
merangsang masyarakat untuk menanam rumput laut dan tidak 
melakukan pengeboman,” jelasnya. Tetapi bantuan itu tidak serta 
merta membuat nelayan menghentikan aksi pemboman ikan, 
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sampai datang pendemi covid-19 pada 2020 menjadi pukulan berat 
bagi para pembudidaya. 

Satu-satunya perusahan penampung rumput laut petani, hengkang 
karena tak kuat melawan pendemi. Sayang, DKP maupun Badan 
Pusat Statistik (BPS) tidak mencatat tren produksi rumput laut dua 
tahun terakhir.

Jauh di pesisir selatan, keturunan Suku Baineo yang seluruhnya 
berprofesi sebagai petani, tetap mengawasi Lilifuk sebagai warisan 
leluhur. Menangkap ikan tetap mata pencaharian sambilan. Di 
masa paceklik atau saat produksi jagung tak maksimal, masih ada 
kacang-kacangan dan umbi-umbian karena mereka menganut 
sistem pertanian multikultur.  

Perlahan Matahari merunduk ke peraduan TNP Laut Sawu, 
warnanya membias pada riak-riak kecil yang terus menari, 
mengiringi ribuan warga yang berebutan menangkap ikan di 
Lilifuk sore itu. Berbagai jenis ikan dibawa pulang  yang akan 
memberi makan tidak hanya warga Kuanheun, tetapi juga warga 
desa sekitarnya, bahkan warga di Kota Kupang. (PO)
 

Karya telah dipublikasikan di Harian Media Indonesia,  2 Juni 2021
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Berburu Ikan Karang Sampai 
Perbatasan

Keanekaragaman ikan karang yang melimpah mendorong nelayan 
Indonesia berbondong-bondong menangkap ikan di perbatasan dengan 
Australia

Di luar perhitungan, lima nelayan Kota Kupang, Nusa Tenggara 
Timur (NTT) tiba-tiba ditangkap saat menangkap ikan di dekat 
perbatasan laut Indonesia-Australia.

Perahu Motor ‘Hidup Bahagia’  berbobot 5 gross tonage yang 
didalamnya terdapat hasil tangkapan ikan karang termasuk hiu 
pun disita. Tanpa ampun, perahu ditarik ke pelabuhan di Darwin, 

PERAHU DI BAWAH 10 GT: Nelayan melakukan persiapan untuk melaut di Pelabuhan 
Perikanan, Kelurahan Alor, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, pekan lalu. Sebanyak 150 
nelayan di lokasi ini didominassi nelayan dengan ukuran perahu di bawah 10 GT/ Foto : 
Palce Amalo
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Northern Territory, diisi jerami kering lalu disulut api. Itu bukan 
kejadian pertama. Sudah banyak perahu nelayan NTT menjadi 
korban, dibakar hingga ditenggelamkan oleh Otoritas Australia.

Peristiwa pada 8 Oktober 2017 itu, masih membekas di ingatan 
Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) NTT, 
Wahid Wham Nurdin. “Sampai sekarang saya tidak terima,” 
tandasnya. Apa boleh buat, aturan yang berlaku di negara itu 
melarang nelayan menangkap ikan karang kecuali ikan permukaan. 
“Ikan di dasar laut milik mereka, walaupun masih di perairan 
Indonesia,” kesal Nurdin.

Terlepas dari tuduhan nelayan Indonesia menangkap ikan secara 
ilegal, gugusan karang di perairan itu memiliki keanekaragaman 
ikan karang yang melimpah yang mendorong nelayan Indonesia 
berbondong-bondong menangkap ikan di sana.  

Sebetulnya, karang Beatrix, Dalam, dan Tabui yang jaraknya sejam 
pelayaran dari ujung selatan Timor, memiliki potensi ikan yang 
melimpah. Di sini hidup marlin, layaran, tenggiri, wahui, kuwe, 
barakuda, lemadang, dan tuna. “Kita bersyukur tiga karang ini 
masih bagus,” ungkap Nurdin. 

Potensi yang kemudian mendorong tiap tahun, tak kurang 50 
nelayan luar daerah datang menangkap ikan di perairan NTT 
termasuk di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu yang 
berbatasan dengan TWAL Kupang.

Tetapi persoalan nelayan tidak berhenti di situ saja. Nelayan di 
Kupang umumnya memiliki perahu dengan tonase 2-3 GT mustahil 
berlayar sampai ratusan mil, apalagi sampai gugusan karang di 
perbatasan perairan Australia selama 48 jam. Mereka pun yang tak 
jarang memilih jalan pintas, menangkap ikan dengan alat tangkap 
yang merusak lingkungan. 

Nurdin yang saban hari menangkap ikan di laut, berkisah mengenai 
kondisi terumbu karang di perairan dalam yang disebutnya masih 
utuh. Lain halnya di kedalaman antara 3-10 meter, terumbu 
karang dalam kondisi rusak.  “Kondisi ini bisa disebabkan 
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aktivitas penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah 
lingkungan dan juga aktivitas industri seperti pelabuhan, faktor 
alam seperti perubahan iklim dan pemutihan karang,” tandas 
Kepala Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN) 
Kupang, Imam Fauzi.

Produksi Ikan

TNP Laut Sawu adalah kawasan konservasi perairan nasional 
terluas di Indonesia yang menyimpan keanekaragaman hayati 
tinggi. Luas terumbu karangnya 63.339,32 hektare dengan 535 
spesies karang, 11 spesies endemik dan sub endemik, merupakan 
tempat hidup bagi sekitar 350 jenis ikan karang. 

Lihat saja, produksi perikanan tangkap NTT selama tiga tahun 
terakhir di 22 kabupaten dan kota tumbuh positif. Pada 2017 
produksi perikanan tangkap mencapai 72.234 ton, naik menjadi 
157,690 ton pada 2018, dan menurun menjadi 137.283 ton pada 2019.
Penurunan terbanyak terlihat di Sumba Timur. Pada 2019 hasil 
tangkapan sebanyak 9.159 ton, menurun dibandingkan hasil 
tangkapan 2018 sebesar 16.986 ton, tetapi angka itu melonjak tajam 
jika disandingkan dengan hasil tangkapan pada 2017 hanya 138 ton.

HASIL TANGKAPAN : Nelayan menggelar ikan hasil melaut di Tempat Pelelangan Ikan 
(TPI) Ceba, Kelurahan Fatubesi, Kota Kupang, NTT beberapa waktu lalu. Produksi perikanan 
tangkap NTT selama tiga tahun terakhir di 22 kabupaten dan kota tumbuh positif. / Foto : 
Palce Amalo

Berburu Ikan Karang Sampai Perbatasan



204 Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data

Sebaliknya, produksi perikanan budidaya malah memperlihatkan 
penurunan dalam tiga tahun. Pada 2017 produksi tercatat 
1.941.707,75 ton, turun menjadi 1.897.125 ton pada 2018, dan turun 
lagi menjadi 1.605.047 ton pada 2019.

Di sisi lain, patroli penegakan hukum terhadap nelayan yang 
menangkap ikan dengan alat tangkap tak ramah lingkungan, terus 
berlangsung. DKP menempatkan informan di beberapa tempat, 
kalau ada pemboman ikan langsung ditangkap .

Alat tangkap yang diperbolehkan terbatas pada jaring angkat, 
jaring insang, perangkap, dan pancing. Demi melindungi karang 
dari kerusakan, kegiatan perikanan budidaya juga diatur, mulai 
jenis ikan dan pakan alami atau pakan buatan yang terdaftar. 

Tetapi Masih ada peluang untuk menyelamatkan karang seperti 
yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama 
DKP dan nelayan. Mereka menempatkan 150 rumah ikan (fish 
apartement) di dua titik di TWAL Kupang pada kedalaman antara 
25-30 meter yang terumbu karangnya hancur.

Sebagai alternatif mendukung pengkayaan sumber daya ikan, hasil 
pengamatan setelah tiga tahun, usaha ini membuahkan harapan. 
Di sekitar fish apartement muncul banyak ikan. Rumah ikan juga 
berfungsi melindungi ikan kecil dari predator, terus dipantau agar 
aman dari aktivitas nelayan. 

Pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya melindungi dan 
melestarikan ekosistem bersama biota yang ada di dalamnya, 
tetapi juga kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui pemanfaatan kawasan yang berkelanjutan. 

Karya telah dipublikasikan di Media Indonesia,  2 Juni 2021
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Impian Menonton Mamalia 
Raksasa di Laut Sawu

Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu sudah lama digadang-gadang 
menjadi tempat wisata bahari. Wisatawan bisa menonton mamalia raksasa 
di perairan Laut Sawu saat musim migrasi paus. Sebuah pertunjukan 
yang langka.

WISATA menonton mamalia raksasa di Taman Nasional Perairan 
(TNP) Laut Sawu. Barangkali itulah yang bakal terwujud. Potensi 
wisata ini dicetuskan sejak empat tahun lalu. Pemerintah Provinsi 
Nusa Tenggara Timur (NTT) ingin memanfaatkan migrasi paus di 
Laut Sawu sebagai destinasi wisata bahari baru untuk menambah 

KONSERVASI LAUT SAWU:Perahu melintas di Perairan Mulut Seribu di Kecamatan 
Rote Timur, Kabupaten Rote, NTT, pekan lalu. Perairan ni masuk wilayah konservasi Laut 
Sawu seluas 3,5 juta hektare yang sering dilintasi mamalia laut.
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pundipundi daerah. Namun, harus bersabar karena prosesnya 
sampai kini masih berlangsung. 

“Kita masih tunggu ahli untuk diskusi sehingga belum lanjut,” 
tutur Kepala Dinas Pariwisata NTT, Wayan Darmawa. 

Kajian awal mengenai kelayakan wisata menonton mamalia laut 
ini sudah berjalan dilakukan oleh Balai Kawasan Konservasi 
Perairan Nasional (BKKPN) Kupang dan Yayasan Perkumpulan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi alam 
(Yapeka) melalui program Coral Reef Rehabilitation and Management 
Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI), serta pemerintah, 
akademisi, dan masyarakat. Sejak dulu, perairan NTT memang 
menjadi kawasan pelintasan mamalia laut (Ordo cetacea) yang 
meliputi 14 jenis paus, termasuk paus biru (Balaenoptera musculus) 
dan paus sperma (Physeter macrocephalus) yang merupakan jenis 
langka.

 Ada tujuh lumba-lumba, seperti lumba-lumba totol, pemintal 
dan fraser, dugong, hius paus, pari manta, dan enam jenis penyu. 
Pemantauan yang dilakukan BKKPN menemukan mamalia laut 
tersebut muncul dua kali dalam sehari, yaitu pukul 05.00-09.00 
dan pukul 15.00-18.00. Biasanya kemunculan mereka dalam satu 
kelompok yang beranggotakan antara 10-40 ekor untuk lumba-
lumba dan 2-6 ekor untuk paus, tetapi kadang dapat ditemui paus 
dan lumba-lumba berada dalam satu kelompok. 

Peneliti juga memantau tingkah laku mamalia laut ini mulai feeding, 
aerials, travelling, sphyhoping, loging, bowriding, dan avoidance. 

Selain itu, beaufort lokasi kemunculan (koordinat). Jarak 
kemunculan dengan kapal dan sudut absolut juga dicatat. Mereka 
juga meneliti potensi pengembangan wisata berkelanjutan berbasis 
konservasi di taman nasional perairan tersebut.

Hasil pemantauan inilah yang kemudian menjadi bahan bagi 
pemerintah mempersiapkan wisata menonton paus. Sebenarnya, 
pengamatan terhadap migrasi paus di perairan NTT sudah ada 
sejak 1999 yang dilakukan Direktur APEX Environmental, Benjamin 
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Kahn. Ia meneliti migrasi paus di perairan Pulau Komodo, Alor, 
dan Lembata. Mamalia ini diketahui bermigrasi hampir sepanjang 
tahun, kecuali Februari dan Maret, menempuh ratusan mil dari 
perairan Australia menuju Laut Sawu melalui lima jalur. 

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Kemenko 
Kemaritiman dan Investasi, Ikram Sangadji menyebutkan, Laut 
Sawu seluas 3,35 juta hektare memang dikenal sebagai distribution 
and rest area bagi mamalia laut dan megafauna lainnya. 

Kawasan itu juga merupakan salah satu perairan penting untuk 
menyokong potensi sumber daya ikan bagi wilayah pengelolaan 
perikanan (WPP). Tingginya produktivitas primer yg dihasilkan 
ekosistem terumbu karang yang didukung ekosistem mangrove 
dan lamun ikut memberikan kontribusi kesuburan perairan Laut 
Sawu. 

Ikram menyebutkan, hampir sebagian besar Laut Sawu khususnya 
sekitar daerah slope merupakan lokasi spawning aggregation 
site (SPAGs) ikan ekonomis penting, terdapat 30 famili larva ikan 
ekonomis penting dalam Laut Sawu, yang menjadi penyokong 
utama sumber daya ikan, yaitu spill over dan ekspor larva ke 
wilayah pengelolaan perikanan. 

Dengan potensi yang sangat besar, pengawasan dan pemantauan 
harus terus dilakukan terhadap kebiasaan penangkapan ikan dengan 
cara-cara merusak dan illegal fishing demi menjaga keberlanjutan 
ekosistem dan sumber daya perikanan. Namun, melihat data 
kondisi terumbu karang sekarang, mau tidak mau sosialisasi dan 
kampanye penyadaran masyarakat tidak boleh kendur dan tentu 
pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan perairan 
tidak boleh diabaikan

Berburu Ikan Karang Sampai Perbatasan
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Ragam Kekayaan Alam dan 
Budaya yang Dimiliki NTT

NUSA Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah 
kepulauan terbesar di Indonesia. Provinsi NTT tersebar menjadi 
beberapa pulau kecil yang menjadi satu kesatuan. Tersebarnya 
kepulauan di NTT itu membuat NTT memiliki ragam kekayaan 
budaya dan alam. 

Salah satu budaya yang dimiliki NTT disebut dengan lilifuk. Itu 
merupakan cara warga NTT mengelola sumber daya alam, terutama 
dalam bidang perikanan di kawasan tertentu sehingga menjadi 
tradisi unik yang bersambung dengan ritual keagamaan.

Selain ragam budaya, NTT juga memiliki kekayaan alam yang 
menjadi daya tarik, terutama pada bidang perikanan. 

Menurut data BPS, produksi perikanan tangkap di wilayah NTT 
pada 2019 mencapai 137.282 ton. Kekayaan alam dan budaya 
yang dimiliki NTT itu memberikan tanggung jawab bagi bangsa 
Indonesia untuk terus berupaya melestarikannya. Pelestarian 
itu penting karena menjadi upaya masyarakat agar dapat hidup 
berdampingan dengan alam.

Mengenal Tradisi Lilifuk

Lilifuk ialah suatu kawasan di perairan laut yang berbentuk kolam 
yang tergenang pada saat air laut surut. 

Pada saat surut terdapat banyak ikan yang terperangkap di 

Palce Amalo – Media Indonesia 



209Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data

dalamnya. Lilifuk ditutup dari aktivitas penangkapan ikan sehari-
hari dan dibuka hanya beberapa saat dalam setahun. 

Lilifuk merupakan hak milik dari suatu suku tertentu dengan 
pengelolaannya dilindungi hukum adat. Lilifuk yang ditutup 
merupakan wilayah konservasi. 

Pembukaan lilifuk biasanya dimulai dengan pesta adat dan ritual 
agama sebelum dilakukannya panen ikan di wilayah tersebut.

Beberapa Lilifuk di Kabupaten Kupang 
- Lilifuk Baimusu dan Lilifuk Gatal di Desa Bolok. 
- Lilifuk Baineo di Desa Kuanheum

Ragam Kekayaan Alam dan Budaya yang Dimiliki NTT
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Palce Amalo – Media Indonesia 



211Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data

Karya telah dipublikasikan di Media Indonesia,  2 Juni 2021

Ragam Kekayaan Alam dan Budaya yang Dimiliki NTT
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Ariel Kahhari
TVRI Aceh

Lahir di BandaAceh, 8 April 1984. Bekerja sebagai  News 
Anchor dan produserr berita TVRI Aceh

“Setelah mengikuti kelas belajar jurnalisme data berasa naik 
kelas. Saya bertambah ilmu banget dan skill untuk membuat dan 
mengolah grafis jadi bertambah.”
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Judul                 : Menyelami Potensi Laut Aceh
Program              : TVRI Aceh  
Waktu Tayang   : Sabtu, 5 Juni 2021 - segmen 1
Tayangan video : 
https://www.youtube.com/watch?v=NWcT9Ux52Jo

Menyelami Potensi Laut Aceh 
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Ariel Kahhari  – TVRI Aceh 
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(ANCHOR) LEAD IN

DIBAGI KEDALAM DUA WILAYAH 
PENGELOLAAN PERIKANAN/ ACEH
MEMILIKI POTENSI IKAN TANGKAP 
MENCAPAI 180 RIBU TON PER
TAHUN//
NAMUN KARENA MASIH DIDOMINASI 
OLEH NELAYAN DENGAN

VIDEO AUDIO

Menyelami Potensi Laut Aceh 
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VCR START 

KAPAL BERUKURAN KECIL/ POTENSI 
TERSEBUT BELUM
SEPENUHNYA DAPAT DIKELOLA DAN 
DINIKMATI//

VO :
DENGAN LUAS PERAIRAN MENCAPAI 
295 RIBU 370 KILOMETER
PERSEGI/ LAUT ACEH MENYIMPAN 
POTENSI PERIKANAN
TANGKAP MENCAPAI 180 RIBU TON 
PER TAHUN//
BERDASARKAN DATA KEMENTRIAN 
KELAUTAN DAN PERIKANAN/
SELAMA KURUN WAKTU 2010 HINGGA 
2018/ PRODUKSI IKAN
TANGKAP DI PROVINSI ACEH TERUS 
MENUNJUKKAN TREN
PENINGKATAN// BILA TAHUN 2010/ 
PRODUKSI IKAN TANGKAP
SEBESAR 126 RIBU TON MAKA PADA 
TAHUN 2018 PRODUKSI NAIK
MENJADI 288 RIBU TON//
NAMUN MEMASUKI TAHUN 2019 DAN 
2020/ PRODUKSI IKAN
TANGKAP TURUN DRASTIS MENJADI 
21 RIBU TON// PENURUNAN
INI TERJADI/ SALAH SATUNYA 
DISEBABKAN OLEH PANDEMI
COVID 19//

ATMO : 
DIDOMINASI OLEH KAPAL-KAPAL 
BERUKURAN KECIL MEMBUAT
NELAYAN ACEH BELUM DAPAT 
MEMAKSIMALKAN HASIL
TANGKAPAN// AKIBATNYA 
NELAYAN DARI PROVINSI TETANGGA

Ariel Kahhari  – TVRI Aceh 
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LEBIH BANYAK YANG MENJADI RAJA 
DI PERAIRAN ACEH//

SOUND BITE :

OLEH KARENA ITU RATA-RATA 
PRODUKSI IKAN TANGKAP ACEH
KALAH JAUH DIBANDINGKAN 
DENGAN SUMATERA UTARA//
BERDASARKAN DATA KKP/ DALAM 
KURUN WAKTU 10 TAHUN/
PRODUKSI IKAN TANGKAP ACEH 
HANYA 161 RIBU TON//
SEDANGKAN PRODUKSI IKAN 
TANGKAP SUMATERA UTARA
MENCAPAI 507 RIBU TON// JUMLAH 
INI MENEMPATKAN SUMATRA
UTARA DI URUTAN KEDUA SETELAH 
MALUKU// SEDANGKAN
ACEH BERADA DI URUTAN KE 16 
SECARA NASIONAL//
KEBIJAKAN YANG LEBIH 
TERINTEGRASI SEBENARNYA
DIPERLUKAN DALAM 
MEMAKSIMALKAN POTENSI 
PERIKANAN
KHUSUSNYA YANG BERADA DI DUA 
WILAYAH PENGELOLAAN
PERIKANAN ATAU WPP// DI WPP 571 
SELAT MALAKA DAN WPP
572 SAMUDERA HINDIA TERSIMPAN 
POTENSI PERIKANAN YANG
MELIMPAH SEPERTI JENIS PELAGIS 
KECIL/ PELAGIS BESAR/ DAN
DEMERSAL//

PELAGIS KECIL DAPAT 
DIMANFAATKAN UNTUK 

MIFTAH 
CUT ADEK 
SEKRETARIS 
PANGLIMA 
LAOT ACEH

Menyelami Potensi Laut Aceh 
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KEBUTUHAN
BAHAN BAKU PENGOLAHAN IKAN// 
SEMENTARA PELAGIS BESAR
BISA MENJADI KOMODITAS EKSPOR//
MINIMNYA JUMLAH KAPAL BESAR DI 
ACEH SEBENARNYA TIDAK
MENJADI MASALAH SERIUS// 
PENGOPERASIAN KAPAL-KAPAL
BERUKURAN KECIL DIYAKINI DAPAT 
MENJAGA MASA DEPAN
LAUT KARENA PENGKAPAN 
DILAKUKAN SECARA TERBATAS//

SOUND BITE :

HAL SENADA JUGA DISAMPAIKAN 
KOALISI NGO UNTUK
PERIKANAN DAN KELAUTAN 
BERKELANJUTAN (KORAL) ABDI
SUHUFAN// MENURUTNYA 
KEPUTUSAN NELAYAN
MENGGUNAKAN KAPAL KECIL BISA 
SAJA DIDASARI ATAS
BERBAGAI PERTIMBAGAN//

SOUND BITE : 

SALAH SATU KABAR BAIK DARI 
SEKTOR KELAUTAN DAN
PERIKANAN ACEH ADALAH/ 
TINGGINYA KONSUMSI IKAN
MASYARAKAT// INI BERARTI PASAR 
DOMESTIK MASIH TERBUKA
LUAS// SAAT ANGKA KONSUMSI 
IKAN NASIONAL DI TAHUN 2010
BERADA DI ANGKA 30,48/ ANGKA 
KONSUMSI IKAN ACEH TELAH
MENYENTUH ANGKA 40,49//
NAMUN SAYANGNYA DI TENGAH 

MIFTAH 
CUT ADEK 
SEKRETARIS 
PANGLIMA 
LAOT ACEH

MOH. ABDI 
SUHUFAN
KOORDINATOR 
NASIONAL, 
DESTRUCTIVE 
FISHING 
WATCH (DWF) 
INDONESIA

Ariel Kahhari  – TVRI Aceh 
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TREN PENINGKATAN PRODUKSI
DAN KONSUMSI IKAN/ NILAI TUKAR 
NELAYAN ACEH SEBAGAI
ALAT UKUR KESEJAHTERAAN JUSTRU 
TUMBUH MELAMBAT//

ARIEL KAHHARI / TVRI MELAPORKAN 
//

Karya telah dipublikasikan di TVRI Aceh, 5 Juni 2021

Menyelami Potensi Laut Aceh 
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Judul                 : Nelayan Aceh dalam Pusaran Masalah 
Program              : TVRI Aceh  
Waktu Tayang   : Minggu, 6 Juni 2021 - segmen 2
Tayangan video : 
https://www.youtube.com/watch?v=oEv8qQBzceY

Ariel Kahhari  – TVRI Aceh 
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Nelayan Aceh dalam Pusaran Masalah
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(ANCHOR)

VCR START 

LEAD IN

MASA DEPAN LAUT INDONESIA 
TERANCAM DENGAN SEMAKIN
BERKURANGNYA JUMLAH NELAYAN 
TRADISIONAL// SELAMA
KURUN WAKTU 2010 HINGGA 2019 
JUMLAH NELAYAN
TRADISIONAL DI ACEH TURUN 
HINGGA 16 KOMA 40 PERSEN//
SALAH SATU PENYEBABNYA ADALAH 
PROFESI INI DIANGGAP
TIDAK MEMILIKI MASA DEPAN 
KARENA PENDAPATAN YANG
DIPEROLEH NELAYAN BELUM 
MAMPU MENUTUPI BIAYA
OPERASIONAL//

VO :
MASA DEPAN LAUT BERARTI BICARA 
TENTANG BIBIR PANTAI
YANG BEBAS SAMPAH/ TERJAGANYA 
HUTAN MANGROVE/
HINGGA TERUMBU KARANG YANG 
TETAP LESTARI// NAMUN ADA
MASALAH LAIN YANG TIDAK KALAH 
PENTING// INI SOAL NASIB
NELAYAN//
MASA DEPAN LAUT INDONESIA 
TERANCAM DENGAN SEMAKIN
BERKURANGNYA JUMLAH NELAYAN 
TRADISIONAL//
BERDASARKAN DATA KEMENTRIAN 
KELAUTAN DAN PERIKANAN/
SELAMA KURUN WAKTU 2010 
HINGGA 2019/ JUMLAH NELAYAN DI

VIDEO AUDIO

Ariel Kahhari  – TVRI Aceh 
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WIRO WIRANDI
OCEAN 
PROGRAM 
MANAGER 
ECONUSA

MIFTAH 
CUT ADEK 
SEKRETARIS 
PANGLIMA LAOT 
ACEH

MOH. ABDI 
SUHUFAN
KOORDINATOR 
NASIONAL 
DESTRUCTIVE 

INDONESIA TURUN HINGGA 15 KOMA 
50 PERSEN//
DI ACEH/ KONDISINYA MALAH LEBIH 
MENGKHAWATIRKAN//
JUMLAH NELAYAN TRADISIONAL 
TURUN HINGGA 16 KOMA 40
PERSEN// SALAH SATU 
PENYEBABNYA/ PROFESI INI 
DIANGGAP
TIDAK MEMILIKI MASA DEPAN//

SOUND BITE : 

DIDOMINASI OLEH KAPAL-KAPAL 
BERUKURAN KECIL MEMBUAT
NELAYAN ACEH BELUM DAPAT 
MEMAKSIMALKAN HASIL
TANGKAPAN// AKIBATNYA NELAYAN 
DARI PROVINSI TETANGGA
LEBIH BANYAK YANG MENJADI RAJA DI 
PERAIRAN ACEH//

SOUND BITE :

MULAI DITINGGALKANNYA LAUT 
OLEH PARA NELAYAN
SEBENARNYA MENINGGALKAN 
SEJUMLAH KEKHAWATIRAN//
SALAH SATUNYA KEHADIRAN KAPAL-
KAPAL ASING YANG
MENGISI KEKOSONGAN WILAYAH 
PENGELOLAAN PERIKANAN
TERMASUK PERAIRAN ACEH//

SOUND BITE :

JIKA MERUJUK DARI NILAI TUKAR 
NELAYAN SEBAGAI ALAT UKUR
KESEJAHTERAAN/ NELAYAN ACEH 

Nelayan Aceh dalam Pusaran Masalah
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MEMANG BELUM
SEJAHTERA// UNTUK 
MENGGAMBARKAN PENDAPATAN 
YANG
BERLEBIH/ NILAI TUKAR NELAYAN 
HARUS DI ATAS ANGKA 100//
NAMUN PADA TAHUN 2019/ NILAI 
TUKAR NELAYAN MASIH
BERADA DI ANGKA 97 KOMA NOL 
SATU//
TERJEBAK DALAM PUSARAN 
KEMISKINAN/ SALAH SATUNYA BISA
DIPICU OLEH UKURAN KAPAL 
NELAYAN// BERMODALKAN KAPAL
KECIL/ RUTINITAS NELAYAN SANGAT 
TERGANTUNG DENGAN
ALAM// BILA CUACA BURUK/ TAK 
JARANG KAPAL-KAPAL HARUS
DITAMBAT DIPINGGIR PANTAI/ 
SAMBIL MENUNGGU LANGIT
KEMBALI CERAH// /

SOUND BITE : 

BANYAKNYA KAPAL SUMATERA 
UTARA YANG MENANGKAP IKAN
DI PERAIRAN ACEH/ MEMBUAT 
NELAYAN ACEH KALAH
BERSAING// AKIBATNYA PRODUKSI 
IKAN TANGKAP NELAYAN
ACEH TERTINGGAL JAUH// DI TAHUN 
2018/ SAAT PRODUKSI IKAN
TANGKAP ACEH BERADA DI 288 RIBU 
TON/ HASIL PRODUKSI IKAN
TANGKAP SUMATERA UTARA SUDAH 
BERADA DI ANGKA SATU
JUTA 203 RIBU TON//

FISHING 
WATCH (DWF) 
INDONESIA 
ANGGOTA 
KORAL

NELAYAN

Ariel Kahhari  – TVRI Aceh 
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MENYIKAPI MASALAH INI/ LALU 
LINTAS PERGERAKAN KAPAL
SEBENARNYA PERLU DIATUR UNTUK 
MENCEGAH TERJADINYA
PELANGGARAN JALUR//

SOUND BITE :

PELANGGARAN JALUR MEMANG 
KERAP MENIMBULKAN KONFLIK
ANTAR NELAYAN// TAK JARANG/ 
MASALAH BERUJUNG HINGGA
KE RANAH HUKUM// MENURUT AGUS 
HALIM/ LOKASI
PENANGKAPAN UNTUK NELAYAN 
TRADISIONAL HARUS
DILINDUNGI DARI KAPAL TANGKAP 
MODERN//

SOUND BITE ;

SEBAGAI BAGIAN PENTING DARI 
RANTAI PASOK PERIKANAN/
NELAYAN SUDAH SEHARUSNYA 
MENDAPATKAN PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN// INI 
DIPERLUKAN UNTUK MENJAGA
KEDAULATAN DAN KEBERLANJUTAN 
PANGAN NASIONAL DARI
SEKTOR KELAUTAN DAN 
PERIKANAN//

ARIEL KAHHARI / TVRI MELAPORKAN 
//

MOH. ABDI 
SUHUFAN
KOORDINATOR 
NASIONAL, 
DESTRUCTIVE 
FISHING 
WATCH (DWF) 
INDONESIA

AGUS SALIM
PENGAMAT 
KELAUTAN 
DAN 
PERIKANAN

Karya telah dipublikasikan di TVRI Aceh, 6 Juni 2021

Nelayan Aceh dalam Pusaran Masalah
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MENTOR DAN
PEMBICARA TAMU
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Adi Marsiela

Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Jurusan 
Hubungan Internasional,  Universitas Padjadjaran, Bandung, 
mengawali karir jurnalistik sebagai Koresponden Harian Suara 
Pembaharuan (2003- Januari 2021), stringer The Jakarta Post 
(2005-sekarang), dan stringer Anadolu Agency, Biro Indonesia 
(Oktober 2020-skr). Selain menulis berita, juga menjadi fotografer 
lepas untuk kantor berita AP, EPA, dan Reuters. 

Adi, pernah menjadi anggota Sindikasi tanpa Nama, penyedia 
berbagai konten berita untuk media (2012-2017)

Pemegang Sertifikasi AJI Kompetensi Jurnalis Tingkat Madya 
meraih pelbagai fellowship tingkat nasional dan internasional, 
diantaranya, Anugerah Adiwarta Sampoerna (2006), Data Journalism 
Hackathon 2020 (Indonesian Data Journalism Network), Training of 
Trainer Google News Initiative Training Network, Southeast Asia 
Environmental Reporters Convening on Plastic Pollution, Penang, 
Malaysia, peserta Break Free From Plastic Reporters Convening 
United States of America, Vermont, Amerika Serikat.

Akif sebagai pemateri dalam pelbagai pelatihan jurnalisme dan 
fotografi untuk jurnalis, mahasiswa dan lembaga.termasuk sebagai 
trainer Data Driven Journalism bersertifikat. Adi aktif di Divisi 
Kampanye The Society of Indonesian Environmental Journalists 
(SIEJ). Kontak via surel : colenak@yahoo.com

Tentang Mentor
Journalist Fellowsea 2021

Mentor dan Pembicara Tamu
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Budi Nurgianto

Malang melintang di dunia jrunalistik sejak tahun 2007 dengan 
menngwali karir profesional sebagai jurnalis Harian Tribun Malut, 
Harian Mimbar Kieraha, Harian Posko Malut dan sejak 2009 aktif 
sebagai koresponden Tempo untuk wilayah Maluku utara, Lulusan 
Sarjana Ekonomi Akutansi Universitass Muhammadiyah Maluku 
Utara ini menempuh pendidikan Magister Managemen Bisnis di 
Universitas Sam Ratulangi Manado.

Aktif di organisasi sejak di bangku kuliah, pernah menjadi Ketua 
Aliansi Jurnalis Independen Kota Ternate periode 2011 dan dua 
periode pada posisi sekretaris AJI di Kota Ternate. Terakhir 
menjabat sebagai sekretaris ekskutif Yayasan Satudata Indonesia, 
Maluku Utara. Selama bekerja sebagai jurnalis, Budi menulis buku 
yang diterbitkan  AJI Ternate, diantaranya “Potret Jurnalis Maluku 
Utara”, “Amplop itu Candu”, “Loyalitas Pembaca Surat kabar”, 
dan menjadi editor untuk beberapa buku terbitan AJI dan buku 
“Pedoman Liputan Jurnalisme Data” dari Yayasan Satu Data.

Menorehkan banyak prestasi dalam karir jurnalsitiknya sebagai 
penerima beasiswa liputan skala nasional hingga internasional. 
Seperti Fellowship Keamanan Pangan yang Diselenggarakan AJI 
Indonesia- Oxfom, Peserta Konferensi Hari Kebebasan Pers Dunia 
di Jakarta (UNESCO), Liputan Investigasi TEMPO Intitute, Liputan 
Investigasi Berbasis Jurnalisme Data (AJI Indonesia-USAID), 
Grant Competition dari Kedutaan Amerika Serikat, Story Grant Isu 
Kehutanan dari Earth Journalism Network dan Internews, Story 
Grant Special Report Earth Journalism Network dan Internews, serta  
Fellowship PASOPATI 2021 dari Yayasan AURIGA Indonesia. Budi 
juga terpilih sebagai delegasi Indonesia untuk Program International 
Visitor Leadership Program (IVLP) di Amerika Serikat. Kini aktif 
di Divisi Kampanye The Society of Indonesian Environmental 
Journalists (SIEJ).

Kontak korespondensi : b.nurgianto@gmail.com 
Twitter: @budhynurgianto Instagram : @budhynurgianto

Mentor dan Pembicara Tamu
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Mentor dan Pembicara Tamu

Joni Aswira

Satu dekade pengalaman di peliputan mendalam dan investigasi 
untuk berbagai isu termasuk isu lingkungan, Joni mengawali karir 
jurnaistik sebagai reporter media lokal padangkini.com (2009-
2011), kemudian pindah di Tabloid Puailiggoubat, Berita mingguan 
Mentawai media (2012), dan Koresponden Gatra untuk wilayah 
Sumatera Barat (2011-2013). Pernah bergabung sebagai video 
freelancer di Watchdoc production House (2012). Karir jurnalistik 
berkembang setelah merantau ke Jakarta dan bekerja untuk Majalah 
Gatra (2014-2017) dan Assignment Editor CNN Indonesia TV 
(2017-sekarang).

Mengenyam penddikan di Universitas Bung Hatta, Padang, juga 
aktif mengikuti berbagai training jurnalistik seperti Investigative 
Reporting | Physical and digital safety (held by Engage Media with 
Internews - 2017), Training Startup and Web Development (held by 
AJI with CFI - 2015), Training of Trainer Environmental Journalism 
(Internews with SIEJ - 2019), Safety Journalist ( WAN INFRA - 2019), 
Digital Security for Investigative Reporting (Free Press Unlimited - 
2018), Training Hoax Busting and Digital Hygiene (AJI and Google 
News Initiative - 2017), Training Data Driven Journalism ( AJI with 
USAID - 2017), Joni saat ini juga menjabat sebagai sekretaris jendral 
The Society of Indonesian Environemntal Journalists (SIEJ) periode 
2019-2022.
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Wahyu Muryadi

Sebelumnya dikenal sebagai wartawan. Di media, selain pernah 
menjabat Pemimpin Redaksi Majalah Berita Mingguan Tempo (2010-
2013, Pemimpin Redaksi Tempo TV hingga Ketua Forum Pemred 
Indonesia yang pertama. Juga menjadi host acara e-Talkshow di 
stasiun televisi berita tvOne. 

Wahyu juga pernah menjabat sebagai Kepala Protokol Istana 
Kepresidenan, di masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid atau 
Gus Dur(1999-2001). 

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wahyu mendampingi 
Sakti Wahyu Trenggono sebagai Juru Bicara Menteri Kelautan dan 
Perikanan Republik Indonesia (2021-skrg)

Dr Budi Sulistyo. M.Sc

Malang melintang di dunia jrunalistik sejak tahun 2007 dengan
mengawali karir profesional sebagai jurnalis Harian Tribun Malut,
Harian Mimbar Kieraha, Harian Posko Malut dan sejak 2009 aktif
sebagai koresponden Tempo untuk wilayah Maluku Utara. Lulusan
Sarjana Ekonomi Akutansi Universitass Muhammadiyah Maluku
Utara ini menempuh pendidikan Magister Managemen Bisnis di
Universitas Sam Ratulangi Manado.

Tentang Pembicara Tamu
Journalist Fellowsea 2021

Mentor dan Pembicara Tamu
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Mawa Kresna

Belajar menulis di LPM Ekspresi sejak 2006. Mendirikan beritajogja.
id tahun 2012 lalu berkarir sebagai jurnalis freelance di merdeka.
com dan rappler.com sampai 2016. Peraih penghargaan karya 
jurnalistik terbaik isu Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga 
dan Penghapusan PRT Anak tahun 2016 ( International Labour 
Organization dan Aliansi Jurnalis Independen) Jakarta dan 
penghargaan Agraria Reform Media Award 2018 dari Konsorsium 
Pembaruan Agraria. Menekuni isu agraria, keberagaman dan HAM. 

Pernah bergabung sebagai jurnalis indepth reporting dan investigasi 
tirto.id, kini Kresna  bekerja sebagai Redaktur Pelaksana Project 
Multatuli, dan Editorial Manager Indonesian Data Journalism 
Network (IDJN).

Bustar Maitar

CEO Yayasan EcoNusa ini lebih dari 20 tahun mengkampanyekan 
keadilan sosial dan perlindungan lingkungan untuk Indonesia, 
bekerja dengan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam 
dari tingkat akar rumput hingga gerakan global. Mendirikan LSM 
berbasis di Papua, PERDU pada tahun 1998 dan salah satu staf 
pertama yang direkrut untuk kantor baru Greenpeace di Indonesia 
pada tahun 2005 dan menghabiskan lebih dari 11 tahun bersama 
Greenpeace untuk berkampanye mencapai nol deforestasi global.

Pencapaian besar  bersama dengan tim Greenpeace berhasil 
memimpin upaya organisasi untuk bekerja sama dengan 
pemerintah dan industri Indonesia untuk menerapkan moratorium 
konversi hutan Mei 2011. Memimpin tim Greenpeace Internasional 
mengubah perusahaan pelanggan multinasional teratas dan 
perusahaan produsen utama untuk menyelaraskan upaya nol 
deforestasi global dalam rantai pasokan mereka yang menghasilkan 
sekitar 75% minyak sawit yang diperdagangkan secara global dan 
80% produksi pulp dan kertas Indonesia menjadi produk bebas 
deforestasi.

Mentor dan Pembicara Tamu
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Aktif mengembangkan social and eco enterprise untuk 
mempromosikan ekowisata masyarakat di kawasan timur 
Indonesia dan mendukung yayasan lokal di pulau Papua bernama 
Bentara Papua (www.bentarapapua.org) untuk menghasilkan 
talenta muda kepemimpinan di bidang sosial, lingkungan dan 
kewirausahaan masyarakat. Membangun dan mengelola inisiatif 
pengembangan ekowisata yang disebut “Kurabesi Nusantara” 
(www.kurabesiexplorer.com) yang mengoperasikan kapal 
kayu untuk sewa kapal pesiar pribadi dan memasarkan produk 
masyarakat dari Indonesia bagian timur.

Brigita Isworo Laksmi

Lulusan Sarjana Pendidikan Geofisika dan Meteorologi, ITB dan 
Magister Filsafat Lingkungan, STF Diyarkara menjadi wartawan 
kompas hingga tiga dekade (1988-2019,) banyak meliput isu  
Humaniora,  lingkungan hidup, perubahan iklim, masyarakat adat, 
dan iptek. Pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Desk/Editor 
Desk Humaniora untuk lingkungan dan iptek (2007-2012), Wakil 
Kepala Desk Nusantara (2005-2007) dan Wakil Kepala Biro Jawa 
Timur Harian KOMPAS (2003-2005).

Jurnalis senior ini juga menjabat sebagai anggota  dewan penilai 
pada penghargaan KLHK Green Leadership untuk kepala daerah 
(Nirwasita Tantra) 2016 - sekarang, Anggota The Climate Reality 
Project yang didirikan Al Gore (sejak 2008), Anggota Dewan 
Pertimbangan Sekolah Adiwiyata KLHK (2016-sekarang), Fellow 
C-13 LEAD (Leadership for Environment and Development) dan 
Penerima penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI 
(2018).

Wiro Wirandi

Manajer Program Kelautan Yayasan EcoNusa memiliki kecintaan 
mendalam terhadap laut saat berlayar bersama Dewa Ruci saat 
masih mahasiswa. Sebelum lulus sebagai mahasiswa kelautan dan 

Mentor dan Pembicara Tamu



233Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data

perikanan, Wiro pernah terlibat dalam beberapa kegiatan konservasi 
pesisir dan pendampingan di Program Mitra Maritim Jawa Timur.

Wiro menghabiskan hampir satu dekade dalam lingkup kerja 
Fisheries Improvement and Marine Conservation Program sebelum 
pindah ke Yayasan EcoNusa sebagai Ocean Manager dan telah 
berkontribusi dalam membangun pengelolaan kelautan dan 
perikanan yang berkelanjutan di Indonesia.
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