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Refocusing Anggaran Bagi  
Nelayan Saat Pandemi 
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eringatan Hari Nelayan Nasional 
yang jatuh pada 6 April 2020 lalu 
terasa hambar. Tiada hingar-

bingar dan tradisi larung yang biasa 
dilakukan nelayan sebagai bentuk syukur. 
Kondisi ini tidak lepas dari merebaknya 
virus corona (Covid-19) yang menerpa 
seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali 
nelayan dan pembudidaya.  
 
Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan 
oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia 
(KNTI) baru-baru ini, sektor kelautan dan 
perikanan mengalami dampak cukup parah. 
Harga ikan di semua wilayah pesisir 
mengalami penurunan signifikan, terutama 
jenis ikan yang menjadi komoditas ekspor. 
Penjualan hasil tangkapan juga terkendala 
karena banyak pengepul ikan tidak melayani 
atau membatasi pembelian ikan hasil 
tangkapan nelayan dan pembudidaya. Hal ini 
diperparah dengan masalah klasik yang tidak 
pernah  tuntas ditangani, yakni kelangkaan 
BBM dan kalaupun tersedia harganya sudah 
melambung. Sudah tentu kondisi ini semakin 
mempersulit nelayan untuk tetap melaut 
sehingga mengurangi pendapatan nelayan. 
 
Kondisi lapangan tersebut terkonfirmasi 
oleh data-data yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Perkembangan kesejahteraan nelayan dan 
pembudidaya ikan mengalami tren 
menurun dalam tiga bulan terakhir. Pada 
Januari 2020, Nilai Tukar Nelayan dan 
Pembudidaya Ikan (NTNP) tercatat 101,31 
persen, turun sebesar -0,11 persen 
dibanding NTNP Desember 2019 yang 
angkanya di 101,42 persen. Penurunan 
kembali terjadi pada Februari tahun ini di 
mana NTNP tercatat sebesar 100,65 
persen.  
 

Dengan semakin parahnya pandemi 
Covid-19 dan kebijakan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai 
daerah, kesejahteraan nelayan dan 
pembudidaya ikan akan semakin terpuruk. 
Berbagai persoalan inilah yang harus 
segera dicarikan jalan keluarnya, terutama 
oleh KKP.    
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Tren Belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN 2020 (dalam triliun Rupiah). Anggaran Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) tertinggi ke-22 dari Kementerian/Lembaga lainnya, diolah FITRA. 

Modalitas utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah anggaran. Total Belanja 
KKP pada APBN 2020 sebesar Rp6,4 triliun, sebelum terkena realokasi oleh Kementerian 
Keuangan menjadi Rp5,3 triliun pada APBN Perubahan 2020. Anggaran KKP termasuk 
tertinggi ke-22 dari K/L lainnya. Anggaran tersebut terdistribusi sebesar 30,2 persen untuk 
Belanja Pegawai, 57,6 persen untuk Belanja Barang/Jasa, dan hanya 12,9 persen untuk 
Belanja Modal. Artinya, banyak belanja habis pakai, semisal belanja administrasi perkantoran, 
belanja perjalan dinas, dan belanja makan minum yang dapat diefisiensikan dan kemudian  
di-refocusing untuk penangangan Covid-19 bagi nelayan dan pembudidaya

Berdasarkan hitungan FITRA, bila KKP 
melakukan realokasi sebesar 10 persen dari 
Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa, 
akan terakumulasi anggaran sebesar Rp566,2 
milyar. Dan bila realokasi anggaran tersebut 
diperbesar hingga 30 persen, maka anggaran 
yang dapat digunakan untuk refocusing 
penanganan Covid-19 bagi nelayan dan 
pembudidaya sebesar Rp1,7 triliun. Hitungan 
ini setara dengan anggaran yang tidak 
terserap setiap tahunnya di sembilan Ditjen. 
KKP yang rata-rata sebesar 30 persen dari 
total anggaran KKP.  
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Mengingat pandemi Covid-19 sudah semakin meluas dan mempengaruhi kinerja sektor 
kelautan dan perikanan, maka KKP perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam 
penggunaan anggaran untuk melindungi nelayan dan pembudidaya, antara lain dengan: 
 

 Pertama, menggandeng organisasi 
nelayan semacam KNTI atau organisasi 
nelayan lainnya untuk melakukan edukasi 
secara massif kepada masyarakat nelayan 
dan pembudidaya tentang dampak Covid-
19 bagi kesehatan. Perlu dilakukan 
pencegahan penyebaran Covid-19 di 
kampung-kampung nelayan dengan 
penyemprotan disinfektan, pembagian 
masker, anjuran cuci tangan pakai sabun, 
dan tes massal.  
 

 Kedua, menyerap hasil produksi perikanan 
tangkap dan perikanan budidaya sebagai 
pasokan pangan, seperti penjara, rumah 
sakit, atau menjadi salah satu item bantuan 
sosial. Untuk itu, KKP perlu merumuskan 
skema pengintegrasian pembelian produk 
perikanan yang dihasilkan nelayan kecil (di 
hulu) dengan penguatan sistem logistik 
ikan nasional.  
 

 Ketiga, mendorong digitalisasi usaha 
perikanan dari hulu hingga hilir, sehingga 
dapat memotong mata rantai perdagangan 
ikan yang terlalu panjang dan sering 
merugikan nelayan maupun pembudidaya 
ikan.  

 

 Keempat, meningkatkan akses bagi 
nelayan dan pembudidaya kepada 
program kredit dan keuangan mikro 

dengan suku bunga yang murah, 
pembayaran pinjaman yang fleksibel, dan 
opsi untuk merestrukturisasi pinjaman.  
 

 
Dokumentasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia 
(KNTI) 

 Dan terakhir, menyelesaikan persoalan-
persoalan klasik nelayan, terutama 
ketersediaan BBM dan kemudahan akses 
mendapatkan BBM bersubsidi bagi 
nelayan. Dalam APBN 2020, pemerintah 
menetapkan besaran Belanja Subsidi 
Energi sebesar Rp125,3 triliun, dengan 
kuota BBM sebesar 15,87 juta kilo liter 
yang terbagi menjadi 15,31 kilo liter untuk 
BBM jenis solar dan 0,56 juta Kilo liter 
untuk minyak tanah. Akses nelayan 
terhadap BBM bersubsidi inilah yang patut 
dipastikan oleh KKP dan Pertamina, 
sehingga nelayan mampu bertahan di saat 
pandemi Covid-19 dan peringatan Hari 
Nelayan Nasional 2021 bisa lebih semarak.   

 


