
 

 

  

Menjaga Lobster di Alam = 
Menjaga Keberlanjutan 
Sumberdaya dan Usaha 

Lobster 

Lobsternomic : 
Menjaga 
Keberlanjutan 
Ekonomi 
Lobster 
Catatan Suhana di Media Online 
Terkait Ekspor Benih Lobster 

@suhanaipb 



 1 

Sanggah Menteri Edhy, Pengamat: Produksi Lobster Masih Andalkan Alam 
 

Penulis: Tri Kurnia Yunianto  

Editor: Yuliawati  

17/12/2019, 17.01 WIB  
 

Ekspor benih lobster ke Vietnam akan mengancam habitat lobster dalam negeri. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyebut tingkat kelangsungan hidup 

(survival rate/SR) benih lobster hingga dewasa di alam terbuka hanya mencapai 1%. 

Hal itu yang menjadi salah satu alasan KKP membuka keran ekspor benih lobster.  

 

Tenaga Ahli Individual Bidang Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana meragukan 

pernyataan Edhy karena menilai tidak jelasnya jurnal ilmiah yang menyebutkan peluang 

hidup lobster sangat kecil. "Saya sendiri belum baca jurnalnya yang mengatakan seperti 

itu," kata Suhana saat dihubungi Katadata.co.id, Selasa (17/12).  

 

Berdasarkan catatannya, produksi lobster dunia sampai saat ini masih tergantung pada 

hasil tangkapan. Selama periode 2010-2016, produksi lobster yang berasal dari 

perikanan tangkap mencapai 99,54%, sementara dari budidaya hanya menyumbang 

sekitar 0,46%. (Baca: Dikritik Susi, Jokowi Buka Suara soal Polemik Ekspor Benih 

Lobster) Suhana menyebut budidaya lobster di dunia sampai saat ini belum 

berkembang dengan baik dan masih mengandalkan produksi dari alam.  

 

Dengan begitu, lobster justru dapat berkembang biak dengan baik di alam bebas. 

"Untuk menghitung atau meneliti peluang hidup itu sangat sulit," kata dia. Ia 

menambahkan, perburuan lobster di Indonesia telah mulai sejak 2000, hingga 

puncaknya pada 2017 lalu. "Sebelum 2000, berat lobster bisa diatas 5 kilogram, 

sekarang untuk mendapatkan yang seperti itu tidak ada," kata dia.  
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Pernyataan Suhana didukung data FAO yang menyebutkan dalam periode 2010-2017 

produksi lobster dunia rata-rata tumbuh 2,30% per tahun. Produksi lobster dunia pada 

2017 mencapai 322.066 ton, dengan rincian sebanyak 319.996 ton bersumber dari 

perikanan tangkap dan 2.070 ton dari perikanan budidaya. (Baca: Beda Kebijakan 

Menteri Edhy dan Susi, dari Lobster hingga Kapal Maling) Suhana menolak rencana 

pemerintah untuk kembali membuka ekspor benih lobster ke Vietnam karena akan 

mengancam habitat lobster dalam negeri.  

 

Keran ekspor dibuka dengan alasan dapat menekan angka penyelundupan lobster, 

juga dinilai tidak tepat. "Itu kekeliruan yang sangat besar karena cara memandangnya 

lobster itu merupakan hewan yang harus dilindungi oleh negara gitu. Jadi bukan negara 

kalah sama penyelundup," kata dia. Menteri Edhy menyatakan bahwa rencana untuk 

kembali membolehkan ekspor benih lobster masih dalam pengkajian.  

 

Kendati demikian, dia bersikukuh dengan rencana tersebut meski menuai banyak 

polemik. Dia beralasan, banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari 

menangkap benih lobster. "Kalau dilarang, (mereka) mau diapakan? Tentu 

penyelundupan makin banyak," ujar Edhy di Jakarta, Senin (16/12). (Baca: Kurangi 

Penyelundupan, Luhut Dukung Edhy Prabowo Ekspor Benih Lobster) 

 

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Sanggah Menteri Edhy, 

Pengamat: Produksi Lobster Masih Andalkan Alam" 

, https://katadata.co.id/berita/2019/12/17/sanggah-menteri-edhy-pengamat-produksi-

lobster-masih-andalkan-alam 

Penulis: Tri Kurnia Yunianto 

Editor: Yuliawati 
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Lobster Tak Perlu Budi Daya, di Alam Pun Besar Sendiri 

 

Herdi Alif Al Hikam – detikFinance, Rabu, 18 Des 2019 16:37 WIB 

 

 
Foto: Agung Pambudhy 

 
Kontroversi Ekspor Benih Lobster 

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan alasan membuka 

keran ekspor benih lobster ialah karena infrastruktur untuk membesarkan lobster belum 

ada di Indonesia. Edhy sempat mengaku sebetulnya dirinya ingin lobster dibudi 

dayakan. 

 

Berbeda dengan Edhy, justru menurut Pengamat Perikanan Suhana, lebih baik lobster 

dibiarkan besar dan terpelihara di alam, lalu diambil saat sudah besar. Menurutnya, 

yang harus dilakukan pemerintah adalah menjaga ekosistem lobster di laut saja. 
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"Daripada budi daya, ini lebih bagus dipelihara di alam. Kita cuma jaga terumbu karang 

dan laut, biar mereka hidup sendiri, nanti kita ambil yang sudah besar," ucap Suhana 

kepada detikcom, Rabu (18/12/2019). 

 

Bahkan Suhana menyebut selama ini negara penghasil lobster besar kebanyakan tidak 

melakukan budi daya. Mereka hanya menjaga ekosistem lobster di laut saja. 

 

"Di dunia ini penghasil lobster nggak ada yang budi daya, mereka ambil yang besar di 

laut. Kanada, Amerika, UK (Inggris), mereka nggak ada budi daya. Semua menjaga 

alamnya mengatur alamnya," ucap Suhana. 

 

Suhana juga mengomentari soal harapan hidup lobster yang disebut cuma 1%. 

Menurutnya, justru kalau benih-benih lobster diekspor bisa membuat populasi lobster 

makin menurun, ujungnya habis. 

 

"Justru karena tinggal 1% yang bisa hidup ini harusnya dijaga, jangan malah dibiarkan 

ekspor benihnya. Habis yang ada populasinya," ucap Suhana. 

 

Dia menegaskan secara hitungan ekonomi, lobster dewasa dengan ukuran 300 gram 

paling tinggi harganya di pasar dibanding menjual benihnya. 

 

"Secara hitungan ekonomis paling optimal memberikan nilai tinggi terhadap komoditas 

lobster memang yang ukuran 300 gram. Australia aja 400 gram minimal, jadi kita ambil 

yang besar-besar saja," ucap Suhana. 

 

Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4827721/lobster-tak-perlu-

budi-daya-di-alam-pun-besar-sendiri 
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Ekspor Lobster Naik Akibat Kebijakan Susi, Ini Datanya 
 

Reporter: Bisnis.com 

Editor: Rr. Ariyani Yakti Widyastuti 

Kamis, 19 Desember 2019 17:18 WIB 

 
Benih lobster yang akan diselundupkan di Jambi, 17 April 2019. Polisi berhasil 

mengagalkan upaya penyelundupan benis lobster senilai Rp 37 miliar. (Humas KKP) 
 

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ilmu kelautan dari Institut Pertanian Bogor Suhana 

menyebutkan bahwa ekspor lobster meningkat setelah Menteri Kelautan dan Perikanan 

periode 2014 - 2019 Susi Pudjiastuti melarang benih lobster untuk diekspor. 
 

"Setelah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56 Tahun 2016 (terkait 

larangan ekspor benih lobster), ekspor lobster meningkat," kata Suhana di Jakarta pada 

Kamis, 19 Desember 2019. 
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Lebih jauh Suhana memaparkan data yang diolahnya dari TradeMap 2019. Dari data itu 

terlihat bahwa nilai ekspor lobster terus meningkat yaitu dari US$ 7,09 juta pada 2015 

menjadi US$ 14,84 juta pada 2016, kemudian US$ 17,31 juta pada 2017, dan US$ 

28,45 juta pada 2018. 
 

Selain itu, dalam periode 2010 - 2016 rata-rata sekitar 96,91 persen produksi lobster 

Indonesia bersumber dari perikanan tangkap dan hanya 3,09 persen yang berasal dari 

perikanan budi daya. Hingga kini pasokan benih lobster untuk budi daya masih 

bersumber dari penangkapan di alam. "Pemerintah harus belajar dari hilangnya benih 

nener (bandeng) di alam setelah banyaknya benih nener ditangkap nelayan," uca 

Suhana. 

 

Suhana menyatakan, dalam 30 tahun terakhir ini benih nener hilang di alam. 

"Untungnya, nener sudah bisa dibenihkan secara buatan sehingga pasokan bandeng 

masih tersedia dari budi daya. Nah, benih lobster belum bisa dibenihkan secara 

buatan." 
 

Tak hanya itu, Suhana juga mengingatkan bahwa masyarakat di Indonesia bagian timur 

memiliki kearifan lokal yaitu aturan adat sasi di mana lobster yang ditangkap adalah 

ukuran konsumsi, bukan ukuran kecil. Selayaknya pemerintah juga dapat belajar dari 

kearifan lokalisasi lobster tersebut. 
 

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menuturkan polemik 

yang muncul soal ekspor benih lobster tak akan menyurutkan langkahnya. Apalagi, jika 

dalam kajian yang dilakukan terbukti bahwa ekspor benih lobster itu penting demi 

kepentingan masyarakat luas. 
 

"Jangankan ditenggelamkan, ditembak kepala pun, kalau saya yakin itu baik untuk 

kepentingan masyarakat, saya akan lakukan," ujar Edhy di sela menghadiri Rapat Kerja 
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Teknis Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Yogyakata 

Kamis, 19 Desember 2019. 
 

Kata ditenggelamkan sendiri sempat populer dilontarkan mantan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Susi Pudjiastuti, yang belakangan juga mengkritik rencana ekspor benih 

lobster itu.  

  

Edhy menjelaskan sebenarnya polemik soal ekspor benih lobster itu karena adanya 

informasi tak utuh yang diterima masyarakat. Ia menuturkan apa yang menjadi 

permasalahan seputar ekspor itu, sebenarnya sudah diutarakan sejak lima tahun silam 

namun tak kunjung dijalankan. "Sekali lagi, jangan dipertentangkan kalau kami akan 

mengekspor benur atau baby lobsternya. Bukan itu tujuannya," ujarnya. 
 

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta agar Edhy Prabowo memperhatikan nilai 

tambah yang dapat diperoleh Indonesia dari kebijakan pembukaan keran ekspor benih 

lobster. "Yang paling penting menurut saya, negara mendapatkan manfaat, nelayan 

mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak, yang paling penting itu," kata Presiden 

Joko Widodo di pintu tol Samboja, Kutai Kartanegara, Selasa, 17 Desember 2019. 

 

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta semua pihak untuk dapat 

bersabar menunggu kajian terkait benih lobster, karena masih belum ada regulasi 

terbaru yang resmi dikeluarkan mengenai hal tersebut. 

BISNIS | PRIBADI WICAKSONO 

 

 

https://bisnis.tempo.co/read/1285682/ekspor-lobster-naik-akibat-kebijakan-susi-ini-

datanya/full&view=ok 
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Infrastruktur Jangan Jadi Dalih Ekspor Benih Lobster, 
 

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 17 Desember 2019  
 

tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo seperti tak kehabisan argumen 

untuk membenarkan rencana pencabutan larangan ekspor benih lobster. Ia menjawab 

berbagai kritik dan tudingan atas kebijakan tersebut dengan tenang. Selain ingin 

meningkatkan devisa dan penerimaan negara, ia bilang kebijakan yang diterapkan 

pendahulunya, Susi Pudjiastuti, tak benar-benar berhasil menangkal penyelundupan. Di 

sisi lain, kebijakan itu telah membuat para nelayan yang mengambil benih lobster 

kehilangan mata pencaharian.  

 

Argumen terkini yang dilontarkan Edhy terkait infrastruktur. Menurutnya, Indonesia tidak 

memiliki infrastruktur yang cukup untuk budi daya benih lobster. Lantaran itu ia 

berencana membuka keran ekspor dengan skema yang sama dengan nikel: 

memberikan kuota ekspor pada pengusaha yang mau membangun infrastruktur budi 

daya lobster. “Kalau tanya saya, saya maunya dibudidayakan di Indonesia.  

 

Tapi infrastrukturnya sesiap apa? Kalau diekspor itu dengan catatan kami tidak bisa 

besarkan sendiri," kata Edhy dalam acara Temu Stakeholders Pendidikan dan Bisnis 

Kelautan dan Perikanan yang digelar di Jakarta, Kemarin (16/12/2019). Ketua Asosiasi 

Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wayan Sudja membenarkan pernyataan Edhy. 

Masalahnya, termasuk seleksi kawasan budi daya yang kompleks, pasokan pakan, 

logistik benih lobster, sampai mencari pembeli. Belum lagi proses penangkaran lobster 

butuh waktu lama, setidaknya 1 tahun, katanya.  

 

Namun, ia mengaku hambatan paling besar bukan itu, tapi regulasi yang tidak pro 

bisnis. Ia bilang pengusaha mau-mau saja menggelontorkan modal untuk infrastruktur. 

Hanya saja, sebagai timbal balik, ia meminta pengusaha diperbolehkan menangkap 
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benih lobster di alam. Kalau keran ekspor kembali dibuka, Wayan sepakat pengusaha 

diberi kuota yang secara bertahap dikurangi seiring makin baiknya usaha penangkaran 

lobster. “Benih lobster tidak masuk di daftar hewan terlarang atau CITES. Jika tidak 

masuk daftar CITES, apa alasan Susi melarang?” ucap Wayan kepada reporter Tirto, 

Selasa (17/12/2019).  

 

Setali tiga uang, nelayan asal Lombok, Amin Abdullah, juga mengakui bahwa 

infrastruktur budi daya lobster belum mendukung terutama untuk masyarakat 

sepertinya. Saat ini masyarakat masih melakukan budi daya dengan cara manual, kalah 

jauh dari sisi keterampilan/teknik dari Vietnam. Daftar itu belum selesai sebab 

masyarakat kembali mengalami hambatan usai panen dan proses jual-beli. Perkara ini, 

menurut Amin, terjadi karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tak 

melakukan intervensi terhadap pembudidaya lobster. “Intervensi KKP dalam 

memajukan kegiatan budi daya lobster di masyarakat pesisir sebatas pengadaan benih 

dan bibit,” ucap Amin saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (17/12/2019).  

 

Namun, pada akhirnya ia menilai ekspor benih sebaiknya tak dilakukan. Sebelum ada 

pelarangan, ia pernah memiliki pengalaman sulitnya mencari benih dan sempat 

membuat mata pencaharian masyarakat kolaps. Baca juga: Edhy Cabut Larangan 

Ekspor Benih Lobster, Susi: Kufur Nikmat Bisa Dipelihara oleh Alam Ekspor benih 

lobster menuai kritik lantaran kebijakan ini menguntungkan negara penerima seperti 

Vietnam. Saat benih di Indonesia berpotensi dieksploitasi besar-besaran, pasokan yang 

menipis malah akan membuat Indonesia rentan menjadi importir baik benih maupun 

lobster dewasa.  

 

Periset Mandiri Ekonomi Kelautan Indonesia, Suhana, mengatakan ketiadaan 

infrastruktur yang memadai tidak bisa dijadikan alasan untuk membolehkan ekspor 

benih lobster. Menurutnya, ekspor seharusnya tetap dilarang demi menjaga ekosistem 

dan pasokan benih bagi masyarakat pembudidaya. “Pola pikir Pak Menteri keliru. Nikel 
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dengan lobster itu beda. Lobster harus dijaga betul keberlanjutannya,” ucap Suhana 

dalam pesan singkat, Selasa (17/12/2019).  

 

Suhana mengingatkan bahwa upaya budi daya benih lobster dalam skala besar juga 

mengandung risiko sebab pengembangbiakan lobster bergantung dari jumlah benih 

yang ada di alam, serta jumlah ikan curah atau teri di lautan. Untuk 

mengembangbiakkan satu kilogram lobster, ujar dia, dibutuhkan 30-50 kg ikan rucah. 

Tanpa pakan buatan, pengembangbiakan lobster, menurutnya, akan membuat masalah 

apalagi saat ini belum ada pabrik yang bisa membuatnya. Sebaliknya, ia menyarankan 

agar penangkaran lobster tetap mengandalkan alam.  

 

Sejalan dengan kebijakan Susi, ia menyarankan agar kebijakan itu dilanjutkan dengan 

hanya menangkap lobster berukuran besar yang sudah dewasa. “Benih lobster 

sebaiknya tetap dijaga di alam,” ucap Suhana. Apa yang diucapkan Suhana ini sejalan 

dengan kritik Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019, Susi Pudjiastuti. Menurutnya, 

Edhy lupa bahwa ekosistem laut adalah infrastruktur yang diperlukan bagi lobster 

berkembang.  

 

Alih-alih menjadikan kerusakan alam sebagai alasan untuk membenarkan ekspor benih 

lobster, Susi mengatakan seharusnya terumbu karang dan pasir lautan dijaga. Dengan 

demikian, lobster termasuk hewan laut lain seperti ikan bisa berkembang biak dengan 

baik. “Infrastruktur yang dibutuhkan lobster untuk beranak pinak dan besar adalah 

terumbu karang, pasir, laut bersih. Makanya kita harus jaga terumbu karang dan jangan 

dijual juga,” ucap Susi dalam akun Twitternya @susipudjiastuti, Senin (16/12/2019).   

 

Reporter: Vincent Fabian Thomas  

Penulis: Vincent Fabian Thomas  

Editor: Hendra Friana 

Baca selengkapnya di artikel "Infrastruktur Jangan Jadi Dalih Ekspor Benih Lobster, 

Pak Edhy", https://tirto.id/enB2 
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Menteri Edhy Ingin 100 Persen Benih Lobster Dibesarkan di Indonesia, Tapi... 
 

“Ada masyarakat kita yang hidupnya tergantung nyari benih lobster ini, dia jual, dia 

dapat uang, bisa hidup. Kalau tiba-tiba kita larang perdagangan benih lobster ini, jadi 

pekerjaannya apa?" 

 

Senin, 16 Des 2019 11:37 WIB 

Author 

Lea Citra, Valda Kustarini, Muthia Kusuma, Adi Ahdiat 

 

 
Polisi menunjukkan barang bukti benih lobster yang diduga akan diselundupkan ke luar 

negeri, Surabaya, Jawa Timur, Senin (2/12/2019). (Foto: ANTARA) 

KBR, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menilai ekspor benih 

lobster berpotensi mengganggu keberlanjutan ekosistem lobster di Indonesia.  

Namun di sisi lain, ia menyebut ada ribuan nelayan kecil yang menggantungkan 

hidupnya dari perdagangan lobster. 
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“Ada masyarakat kita yang hidupnya tergantung nyari benih lobster ini, dia jual, dia 

dapat uang, bisa hidup. Kalau tiba-tiba kita larang perdagangan benih lobster ini, jadi 

pekerjaannya apa? Saya hanya fokus bagaimana mereka kerja dulu. Ribuan orang 

yang menggantungkan hidupnya ini, ini dulu yang harus dicari jalan keluarnya. Ini 

sudah terjadi beberapa tahun dan ini tugas saya untuk mencari jalan keluar yang 

memang simulasinya banyak,” kata Menteri Edhy di situs Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP), Senin (16/12/2019). 
 

Menurut Menteri Edhy, salah satu pilihan solusinya adalah mencabut larangan ekspor 

benih lobster yang dibuat Susi Pudjiastuti, Menteri KKP periode sebelumnya. Namun, 

opsi ini masih dalam tahap pembahasan.  
 

“Ada opsi untuk ekspor, apakah solusi itu benar? Apakah tepat ekspor 100 persen? 

Saya tidak akan setuju kalau mau tanya sikap saya. Saya maunya dibesarkan 100 

persen di Indonesia karena itulah potensi kita dan akan mendapatkan nilai tambah yang 

besar,” kata Menteri Edhy. 
 

"Tapi kan kita harus lihat infrastruktur kita seperti apa, sesiap apa. Harapan kita 

(pembesaran benih lobster) ini akan terealisasi di Indonesia semua, 100 persen," 

katanya lagi. 
 

“Intinya adalah, dalam langkah satu kebijakan yang akan kami ambil harus 

mempertimbangkan aspek ekonomi, tetap mempertahankan lapangan pekerjaan yang 

dulunya ada agar tetap ada, dan menghasilkan devisa negara, namun lingkungannya 

juga terjaga,” tandasnya. 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Dalam waktu dekat, Menteri Edhy menyatakan bakal bertemu dengan Badan Karantina 

Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dan 

seluruh stakeholder terkait untuk membicarakan persoalan ini. 

  

Akademisi dan Nelayan Tolak Ekspor Benih Lobster 
 

Di kesempatan terpisah, akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Suhana menolak 

rencana legalisasi ekspor benih lobster. 
 

"Kalau diekspornya dalam bentuk benih itu kita rugi. Kenapa kita tidak bersabar? 

Kenapa tidak menunggu sampai kepada lobster itu ukuran diatas 200 gram saja? Kalau 

menurut penelitian, ukuran 300 gram itulah yang memiliki nilai ekonomi tertinggi. 

Kenapa kita tidak sabar? Artinya jangan serakah supaya lobster ini memberikan 

dampak ekonomi yang tinggi," kata Suhana kepada KBR, Minggu (15/12/2019). 
 

Perwakilan nelayan di Lombok, Amin Abdullah, juga menyatakan penolakan serupa. 

"Jadi ya kami sebenarnya tetap pada posisi tidak setuju dengan ekspor benih, tapi 

keran untuk mengambil benih lobster untuk dibudidayakan itu akan kami setujui. Karena 

benih lobster yang diekspor ke Vietnam, maka teman-teman kami yang melakukan 

budidaya atau pembesaran lobster itu tidak kebagian bibit dia," jelas Amin kepada KBR, 

Minggu, (15/12/2019).  

Editor: Rony Sitanggang 

 

Sumber : https://kbr.id/nasional/12-

2019/menteri_edhy_ingin_100_persen_benih_lobster_dibesarkan_di_indonesia__tapi_

__/101673.html 
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Pengamat: Ekspor Lobster Meningkat Setelah Regulasi Susi 
 

Kamis 19 Des 2019 18:18 WIB 

Red: Ratna Puspita 

 
Lobster hasil tangkapan nelayan (llustrasi) 

Foto: Ampelsa/Antara 
 

Ekspor lobster naik dari 7,09 juta dolar AS (2015) menjadi 28,45 juta dolar (2018). 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ilmu kelautan Suhana 

mengingatkan ekspor lobster mengalami peningkatan setelah adanya regulasi yang 

dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti. 

Regulasi itu melarang benih lobster untuk diekspor. 
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"Setelah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56 Tahun 2016 (terkait 

larangan ekspor benih lobster), ekspor lobster meningkat," kata Suhana di Jakarta, 

Kamis (19/12). 
 

Menurut data yang diberikan Suhana yang diolah dari TradeMap 2019, ditemukan 

bahwa nilai ekspor lobster terus meningkat. Dari 7,09 juta dolar AS pada 2015, menjadi 

14,84 juta dolar pada 2016, kemudian 17,31 juta dolar pada 2017, dan 28,45 juta dolar 

pada 2018. 
 

Selain itu, ungkap Suhana, dalam periode 2010-2016 rata-rata sekitar 96,91 persen 

produksi lobster Indonesia bersumber dari perikanan tangkap. Ia menambahkan, hanya 

3,09 persen yang berasal dari perikanan budidaya, serta sampai saat ini pasokan benih 

lobster untuk budidaya masih bersumber dari penangkapan di alam. 
 

"Pemerintah harus belajar dari hilangnya benih nener (bandeng) di alam 

pascabanyaknya benih nener ditangkap nelayan. Dalam 30 tahun terakhir ini benih 

nener hilang di alam. Untungnya benih nener sudah bisa dibenihkan secara buatan 

sehingga pasokan bandeng masih tersedia dari budidaya. Nah benih lobster sampai 

saat ini belum bisa dibenihkan secara buatan," katanya. 
 

Ia juga mengingatkan masyarakat di Indonesia Timur memiliki kearifan lokal yaitu 

aturan adat sasi di mana lobster yang ditangkap adalah ukuran konsumsi dan bukannya 

ukuran kecil. Untuk itu, lulusan S3 dari Ekonomi Kelautan Tropika Institut Pertanian 

Bogor mengatakan, selayaknya pemerintah juga dapat belajar dari kearifan lokal sasi 

lobster tersebut. 
 

Sebagaimana diwartakan, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmat Handoyo 

menginginkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan agar jangan 
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sampai membuka keran ekspor benih lobster yang telah ditutup oleh Menteri Kelautan 

dan Perikanan periode sebelumnya, Susi Pudjiastuti. "Saya sangat khawatir, wacana 

(membuka ekspor benih lobster) yang sudah menuai kontroversi ini bukan semata 

untuk kepentingan perekonomian kita, tapi untuk kepentingan para rente," kata Rahmad 

Handoyo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu. 
 

Rahmad mengingatkan saat ekspor benih lobster ditutup saja, telah terungkap sejumlah 

kasus penyelundupan benih lobster telah ditemukan di sejumlah tempat oleh aparat 

penegak hukum. Ia berpendapat, seharusnya Indonesia tidak mengekspor benih lobster 

untuk dibudidayakan di luar negeri, tetapi seharusnya investor dari luar yang 

menanamkan modalnya untuk berbudidaya lobster di sini. 
 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan 

Edhy Prabowo memperhatikan nilai tambah yang dapat diperoleh Indonesia dari 

kebijakan pembukaan keran ekspor benih lobster. "Yang paling penting menurut saya, 

negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak, 

yang paling penting itu," kata Presiden Joko Widodo di pintu tol Samboja, Kutai 

Kartanegara, Selasa (17/12). 
 

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta semua pihak untuk dapat 

bersabar menunggu kajian terkait benih lobster, karena masih belum ada regulasi 

terbaru yang resmi dikeluarkan terkait hal tersebut. 

 

Sumber : https://republika.co.id/berita/q2r99g428/pengamat-ekspor-lobster-meningkat-

setelah-regulasi-susi 
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Bola liar wacana ekspor benih lobster dan usaha pembudidayaan 
 

Wacana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait ekspor benih lobster 

mengundang pro dan kontra. Apa keuntungan dan kerugiannya? 

 
Ardiansyah Fadli 

Kamis, 26 Des 2019 17:41 WIB 

 

 
 

Sore itu, Cuncun Setiawan tengah sibuk memantau kolam lobster miliknya. Cuncun 

merupakan pengusaha lobster air tawar. Ia membudidayakan lobsternya di tempat, 

yang ia namakan Bintaro Fish Center Mini Farm. Ia menjadikan tempat ini sebagai 

lokasi wisata edukasi agrobisnis. 
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Di tempat seluas 4.000 meter persegi ini, terdapat 15 kolam yang dijadikan tempat budi 

daya lobster dan ikan. Lobster-lobster itu punya ukuran beragam, rata-rata mencapai 50 

gram. Di salah satu bak kecil, Cuncun menaruh benih lobster yang baru berusia dua 

bulan. 
 

Cuncun memulai bisnis lobster air tawar sejak 2002. Jenis lobster yang 

dibudidayakannya adalah red clown, berasal dari Australia. Biasanya, Cuncun menjual 

lobster untuk dibudidayakan kembali oleh para pembelinya. 

“Lobster di dalam kolam, harganya kisaran Rp300.000-Rp1 juta per setnya. Satu set 

lobster berisi delapan ekor,” kata Cuncun saat ditemui reporter Alinea.id di BFC Mini 

Farm, Tangerang Selatan, Senin (23/12). 
 

Menurut Cuncun, harga lobster air laut jauh lebih tinggi dibandingkan air tawar. Sebab, 

lobster air laut berukuran lebih besar. Lobster air tawar, kata dia, kisaran harganya 

Rp175.000-Rp250.000 per kilogram. Sedangkan lobster air laut bisa mencapai Rp2 juta 

per kilogram. 
 

"Tergantung jenisnya. Ada lobster mutiara, bambu, hijau, beda-beda harganya. Yang 

paling mahal itu yang mutiara, harganya bisa jutaan," ucapnya. 

Cuncun mengatakan, China merupakan salah satu negara yang memperebutkan 

lobster dari Indonesia. Negeri Tirai Bambu itu sangat butuh pasokan lobster, terutama 

saat musim dingin. 
 

"Kalau musim dingin, mereka tidak bisa pelihara lobster," katanya. "Dalam kondisi itu, 

mereka butuh lobster untuk konsumsi, bukan benih." Ia membenarkan, benih lobster 

laut Indonesia banyak diambil Vietnam. Begitu pula dengan lobster air tawar. 

"Mereka juga butuh lobster air tawar, untuk mereka ternakan di sana, dan kemudian 

diekspor dari negaranya ke China," ucap dia. 
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Kolam budi daya lobster air tawar milik Cuncun Setiawan di Tangerang Selatan, Senin 

(23/12/2019). Alinea.id/Ardiansyah Fadil. 

 

Ekspor benih tak untung, malah buntung 

Wacana ekspor benih lobster menjadi polemik. Pada awal Desember 2019, Menteri 

Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, akan membuka kembali keran 

ekspor benih lobster. 
 

Menurut Edhy, lobster yang akan diekspor merupakan benih-benih yang punya nilai 

tambah dengan harga jual tinggi. Ia berdalih, kesempatan hidup benih lobster hanya 1% 

dari jumlah populasinya di laut. Lagi pula, kata Edhy, sebagian benih lobster tersebut 

juga ditangkap oleh nelayan dan diperjualbelikan. 
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Wacana Edhy ini bertentangan dengan kebijakan mantan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Susi Pudjiastuti. Di akun Twitter miliknya, Susi memprotes keras wacana itu. 

Menurut Susi, kurang lebih 8.000 ekor bibit lobster setara dengan dua sepeda motor 

Harley-Davidson atau 60 sepeda Brompton. Jika bibit lobster tidak diambil, kata dia, di 

laut menjadi besar dan nilainya bisa menjadi minimal 20 sepeda motor Harley-Davidson 

atau 600 sepeda Brompton. 
 

“Tidak usah kasih makan, Tuhan yang memelihara. Manusia bersabar, menjaga 

pengambilannya. Tuhan lipatgandakan,” kata Susi melalui akun Twitternya, Sabtu 

(14/12). 
 

Susi berkisah, ia mendapatkan informasi pengambilan bibit lobster pada 1995 di 

Lombok dan mulai menyebar ke daerah lain pada 2000-an. Sebelum tahun 2000, kata 

Susi, Indonesia ekspor ribuan ton lobster rebus ke Jepang. 
 

Menurutnya, Vietnam budi daya hanya membesarkan, dan hanya dari Indonesia negara 

tetangga itu bisa mendapatkannya, melalui Singapura atau yang langsung. 

“Negara lain yang punya bibit, tidak mau jual bibitnya, kecuali kita karena bodoh,” ujar 

Susi melalui akun Twitternya, Kamis (12/12). 
 

Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan III tahun 2019 nilai ekspor 

lobster Indonesia sebesar US$18.088.087, dengan volume 862.086 kilogram. Nilai ini 

lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. 
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Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kanan) menunjukkan benih ikan Nila 

saat mengunjungi Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar (PBIAT) Ngrajek, 

Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (6/12/2019). Foto Antara/Anis Efizudin. 

 

Pada 2018, nilainya US$28.452.601, dengan volume 1.514.653 kilogram. Sementara 

pada 2017, nilainya US$17.290.559, dengan volume 1.512.594 kilogram. 

Food and Agriculture Organization (FAO) mencatat, sejak 2012-2018 nilai ekspor 

lobster Indonesia rata-rata tumbuh 20,42%. Namun, sempat menurun pada awal 

pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016, 

persisnya pada Januari-Februari 2017. Akan tetapi, nilai itu kembali naik hingga 2019. 

Hal itu ditopang adanya peningkatan ekspor lobster hidup ukuran konsumsi. 

FAO mencatat, Indonesia berada di urutan enam negara produsen lobster tangkap 

dunia. Posisi ini berada di bawah Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Chili, dan 

Irlandia. 
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Menurut Tenaga Ahli Individual Bidang Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana, pada 

periode 2010-2017, produksi lobster dunia rata-rata tumbuh 2,30% per tahun. Ia 

mengatakan, produksi lobster dunia pada 2017 mencapai 322.066 ton, sebanyak 

319.996 ton bersumber dari perikanan tangkap. Hanya 2.070 ton yang berasal dari 

perikanan budi daya. 
 

Lebih lanjut, Suhana menjelaskan, sumbangan perikanan budi daya terhadap lobster 

dunia terlihat cenderung stagnan, sekitar 0,48% dari perikanan tangkap. 

“Artinya, budi daya lobster di dunia sampai saat ini tidak berkembang dengan baik, 

produksi lobster masih mengandalkan produksi dari alam,” ujar Suhana saat dihubungi, 

Senin (23/12). 
 

Pada Kamis (26/12) di depan nelayan pembudidaya lobster di Lombok, Nusa Tenggara 

Barat (NTB), Edhy kemudian membatalkan wacana ekspor benih lobster. Ia melihat 

pembudidayaan lobster berlangsung dengan baik. Melihat kenyataan itu, ia 

mengatakan, ekspor cuma cerita. Akan tetapi, wacana itu kadung menjadi bola liar. 

Sebagai pengusaha lobster, Cuncun tak keberatan dengan ekspor benih lobster. 

Asalkan, kata dia, benih itu disisakan untuk dibudidayakan masyarakat. Hal itu, menurut 

Cuncun, sangat berguna untuk menjaga populasi lobster dalam negeri, dan 

menghindari benih lobster dimakan predator laut. 
 

"Lobster laut itu sekali bertelur bisa ratusan ribu, bentuknya kecil sekali mirip kabut. 

Kalau lobster air tawar itu hanya ribuan saja kalau bertelur, bentuknya mirip biji beras," 

kata dia. 
 

Ia mengatakan, dari ratusan ribu di laut, yang tersisa hanya 10%. Selebihnya, dimakan 

predator. "Makanya ekspor benih harus dibarengi teknik pembesaran," tuturnya. 
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Suhana mengatakan, ekspor benih lobster merupakan langkah yang keliru. Ia menilai, 

kebijakan itu justru akan membahayakan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan 

nelayan penangkap lobster konsumsi. 

Suhana khawatir, jika izin ekspor benih lobster itu dibuka, maka akan terjadi eksploitasi 

besar-besaran. “Itu akan mempercepat kepunahan komoditas lobster Indonesia,” kata 

Suhana. 
 

Suhana mengatakan, pemerintah harus belajar dari punahnya nener atau bibit ikan 

bandeng. Saat ini, kata Suhana, nener sulit ditemukan karena banyak ditangkap 

nelayan, lalu dibesarkan di tambak. 
 

"Dalam 30 tahun terakhir ini, nener dan bandeng hilang di alam," kata dia. "Untungnya, 

nener bisa dibenihkan secara buatan, sehingga pasokan bandeng masih tersedia dari 

budi daya." 
 

Suhana menuturkan, kelemahan budi daya lobster saat ini adalah pembenihan. Benih 

lobster, masih mengandalkan pasokan dari alam. 

"Karena masih murni dari alam, lobster jadi termasuk plasma nuftah yang harus 

dilindungi negara, supaya kelestariannya tetap terjaga. Bahaya kalau dieksploitasi 

benihnya," ujar dia. 
 

Sementara itu, Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance 

(INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, tidak sepakat dengan izin ekspor benih lobster. 

Mengekspor benih lobster, kata Esther, tidak akan memberikan nilai tambah. 
 

"Benih lobster dijual per ekor hanya Rp130.000-Rp140.000 per ekor, sementara kita 

ekspor lobster dengan berat 12-14 kilogram, maka harganya bisa mencapai Rp4 juta-

Rp5 juta per ekor," kata Esther saat dihubungi, Senin (23/12). 



 24 

 

Esther mengatakan, pemerintah seharusnya mendorong komoditas ekspor agar punya 

nilai tambah. Bukan mengekspor komoditas mentah atau benih. 

“Sehingga margin profitnya juga lebih besar," kata dia. 

Mengekspor lobster dewasa, kata Esther, akan memberi dampak positif, terutama pada 

kesejahteraan nelayan. Ia menjelaskan, pemerintah harus membentuk kelompok 

nelayan dan memberi pembekalan berupa pelatihan untuk membudidayakan lobster. 
 

“Agar masyarakat juga dapat menghasilkan lobster yang berkualitas,” ucapnya. 

Ketika reporter Alinea.id mencoba mengonfirmasi Direktur Jenderal Perikanan dan Budi 

Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto, Sekretaris 

Jenderal KKP Nilanto Perbowo, dan Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP Lilly 

Aprilya Pregiwati, semuanya tak ada yang memberikan keterangan. 
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Polisi menunjukkan barang bukti saat ungkap kasus perdagangan benih Lobster ilegal 

di Polda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (2/12/2019). Foto Antara/Didik 

Suhartono. 

 
 

 

Fokus pembenihan lobster laut 
Pada 2016, di masa Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, pemerintah 

membatasi ekspor lobster melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 

Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, 

dan Rajungan dari Wilayah RI. 
 

Di sisi lain, Edhy Prabowo mengatakan, dirinya akan merevisi peraturan yang diteken 

Susi. Pasalnya, di dalam beleid itu ada peraturan yang melarang nelayan 

membesarkan benih lobster dari hasil tangkapan di laut. Hal itu, dinilai Edhy, malah 

menyusahkan nelayan yang menjadikannya sebagai mata pencaharian. 
 

Cuncun pun mengaku, keinginan rekan-rekannya untuk melakukan budi daya lobster air 

laut terbentur dengan beleid itu. Di dalam Pasal 7 ayat 1 Permen KP 56/2016 

disebutkan, setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budi daya. 

Di dalam Pasal 7 ayat 3 disebutkan, setiap orang yang mengeluarkan lobster, kepiting, 

dan rajungan dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

"Jangankan diekspor, di dalam negeri pun tidak bisa diperdagangkan. Jadi, kalau kita 

bawa benih lobster laut di jalan, terus tertangkap polisi, ya bisa dimasukin penjara," kata 

Cuncun. 
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Ia menilai, bila aturan itu dicabut, kemungkinan akan banyak masyarakat yang tertarik 

kembali membudidayakan lobster air laut. 

 
Polisi menunjukkan barang bukti dan tersangka saat ungkap kasus perdagangan benih 

Lobster ilegal di Polda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (2/12/2019). Foto 

Antara/Didik Suhartono. 

 

"Yang penting di undang-undangnya diatur dulu bahwa itu tidak melanggar aturan," 

ucap dia. "Mereka kan takut. Apalagi kalau industri besar, perusahaan melakukan 

pembesaran yang ilegal, kan bisa bahaya." 
 

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul 

Halim mengatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo harus melakukan 

kajian yang matang, terutama dalam membahas Permen KP 56/2016. 
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“Harus mengkaji dari mulai berapa jumlah stok lobster di Indonesia? Di mana saja 

sebarannya? Dan sejauh mana tingkat pemanfaatannya? Itu harus dijawab, sebelum 

melemparkan wacana ekspor benih lobster,” ujar Abdul saat dihubungi, Senin (23/12). 

Abdul mengingatkan, jangan sampai ekspor benih lobster malah menguntungkan 

negara lain, seperti Vietnam. Ia menyarankan Edhy agar tak terburu-buru 

mengeluarkan kebijakan. KKP, ujar Abdul, harus melibatkan para ahli yang kredibel 

untuk menghadirkan kepastian usaha perikanan komoditas lobster laut. 
 

"Biar tetap ada keberlanjutan, terutama untuk kelangsungan nelayan," kata dia. 

Abdul menilai, pembudidayaan lobster oleh masyarakat tidak akan berdampak buruk, 

selama pemanfaatannya terdata dengan baik. Kata dia, pemerintah hanya perlu 

melakukan pengecekan kelengkapan dokumen perizinan bagi masyarakat yang ingin 

membudidayakan lobster. 
 

Ia mengatakan, dalam evaluasi, KKP perlu membahas perbaikan mekanisme 

pencatatan lobster yang sudah berhasil dibesarkan sebelum dipasarkan. Abdul 

membeberkan empat hal strategis yang perlu dilakukan KKP. 

Pertama, kepastian alokasi ruang bagi usaha pembudidayaan lobster. Kedua, alokasi 

tadi perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di setiap provinsi. 
 

Ketiga, kelengkapan dokumen perizinan, mulai dari Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan 

Perikanan (Kusuka) hingga sertifikat cara pembesaran ikan yang baik (CBIB) untuk 

lobster yang dibesarkan. 
 

“Terakhir, KKP perlu memperbaiki mekanisme pencatatan benih lobster yang 

dimanfaatkan dan berhasil dibesarkan sebelum dipasarkan,” ujar Abdul. 

Sementara Suhana mengatakan, larangan ekspor benih lobster di dalam Permen KP 

56/2016 harus diikuti dengan ketatnya pengawasan di dalam negeri. 
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Infografik wacana ekspor lobster. Alinea.id/Dwi Setiawan. 
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"Jangan sampai juga menjadi peluang adanya ekspor ilegal benih lobster," kata 

Suhana. 
 

Menurutnya, revisi Permen KP 56/2016 harus lebih fokus pada pengembangan riset 

pembenihan lobster di Indonesia. Kata Suhana, pemerintah mesti memberi ruang para 

peneliti untuk mengkaji teknologi pembenihan lobster. 
 

"Itu sangat diperlukan, supaya benih lobster yang ada saat ini tidak tergantung pada 

pasokan alam saja," ucapnya. 
 

Suhana tidak sepakat bila lobster dibesarkan di keramba atau kolam. Ia mengatakan, 

daripada menangkap benih lobster, lebih baik nelayan langsung menangkap lobster 

ukuran besar. 
 

"Kalau para ahli itu merekomendasikan, menangkap lobster yang berukuran 300 gram," 

katanya. 
 

Mayoritas, menurut Suhana, penangkap lobster adalah nelayan kecil. Maka, ketika 

mereka menangkap lobster berukuran besar di alam, hal itu menjadi nilai tambah yang 

bisa dinikmati langsung hasilnya oleh nelayan. 
 

“Sangat mudah membudidayakan lobster di laut. Sepanjang, perairan tidak tercemar 

limbah," ucap dia. 

 

Sumber : https://www.alinea.id/bisnis/bola-liar-wacana-ekspor-benih-lobster-dan-

problem-budi-daya-b1XrI9qhq 
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Ekspor Lobster Meningkat Setelah Regulasi Era Menteri Susi Pudjiastuti, Belajar 
dari Kasus Benih Bandeng 

 

Yusuf Wijanarko 

- 19 Desember 2019, 15:41 WIB 

 
Lobster.* /THE TELEGRAPH 

 

PIKRIAN RAKYAT - Pengamat ilmu kelautan Suhana mengingatkan, ekspor lobster 

mengalami peningkatan setelah adanya regulasi yang dikeluarkan Menteri Kelautan 

dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti, yang melarang benih 

lobster diekspor. 
 

"Setelah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 (terkait 

larangan ekspor benih lobster), ekspor lobster meningkat," kata Suhana kepada Antara 

di Jakarta, Kamis 19 Desember 2019. 
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Menurut data yang diberikan Suhana yang diolah dari TradeMap 2019, ditemukan 

bahwa nilai ekspor lobster terus meningkat yaitu dari 7,09 juta dolar AS pada 2015, 

menjadi 14,84 juta dolar pada 2016, kemudian 17,31 juta dolar pada 2017, dan 28,45 

juta dolar pada 2018. 

 

Selain itu, Suhana mentatakan, dalam periode 2010-2016 rata-rata sekitar 96,91 persen 

produksi lobster Indonesia bersumber dari perikanan tangkap dan hanya 3,09 persen 

yang berasal dari perikanan budidaya, serta sampai saat ini pasokan benih 

lobster untuk budidaya masih bersumber dari penangkapan di alam. 

 

"Pemerintah harus belajar dari hilangnya benih nener (bandeng) di alam usai 

banyaknya benih bandeng ditangkap nelayan. Dalam 30 tahun terakhir ini benih nener 

hilang di alam. Untungnya benih nener sudah bisa dibenihkan secara buatan sehingga 

pasokan bandeng masih tersedia dari budidaya. Nah benih lobster sampai saat ini 

belum bisa dibenihkan secara buatan," katanya. 
 

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat di Indonesia Timur memiliki kearifan lokal 

yaitu aturan adat sasi di mana lobster yang ditangkap adalah ukuran konsumsi dan 

bukannya ukuran kecil. 

 

Untuk itu, lulusan S3 dari Ekonomi Kelautan Tropika Institut Pertanian Bogor tersebut 

mengatakan, selayaknya pemerintah juga dapat belajar dari kearifan lokal sasi lobster 

tersebut. 

 

Sebagaimana diwartakan sebelumnya, Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rahmat 

Handoyo menginginkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan agar 

jangan sampai membuka keran ekspor benih lobster yang telah ditutup oleh Menteri 

Kelautan dan Perikanan periode sebelumnya, Susi Pudjiastuti. 
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"Saya sangat khawatir, wacana (membuka ekspor benih lobster) yang sudah menuai 

kontroversi ini bukan semata untuk kepentingan perekonomian kita, tapi untuk 

kepentingan para rente," kata Rahmad Handoyo dalam siaran pers yang diterima di 

Jakarta, Rabu 18 Desember 2019. 

 

Rahmad mengingatkan, saat ekspor benih lobster ditutup saja, telah terungkap 

sejumlah kasus penyelundupan benih lobster telah ditemukan di sejumlah tempat oleh 

aparat penegak hukum. 

Ia berpendapat, seharusnya Indonesia tidak mengekspor benih lobster untuk 

dibudidayakan di luar negeri, tetapi seharusnya investor dari luar yang menanamkan 

modalnya untuk berbudidaya lobster di sini. 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan 

Edhy Prabowo memperhatikan nilai tambah yang dapat diperoleh Indonesia dari 

kebijakan pembukaan keran ekspor benih lobster. 

 

"Yang paling penting menurut saya, negara mendapatkan manfaat, nelayan 

mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak, yang paling penting itu," kata Presiden 

Joko Widodo di pintu tol Samboja, Kutai Kartanegara, Selasa 17 Desember 2019.*** 

 

Sumber : https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01326812/ekspor-lobster-

meningkat-setelah-regulasi-era-menteri-susi-pudjiastuti-belajar-dari-kasus-benih-

bandeng?page=2 

 

 

 
  



 34 

Forum Yasmin 32 Soroti Gonjang-ganjing Wacana Ekspor Lobster 
 

23 Desember 2019 

oleh 
 

WartaTani.co – Forum Yasmin 32 Bogor turut menanggapi polemik rencana Menteri 

Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membuka kembali kran ekspor anak lobster 

melalui diskusi “Quo Vadis Lobster Indonesia”. 

Diskusi yang diselenggarakan Forum Yasmin 32, di Kota Bogor, Sabtu (21/12), untuk 

menanggapi Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016, tentang Larangan 

Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia 

serta rencana Menteri KKP Edhy Prabowo untuk merevisinya guna membuka kembali 

kran ekspor baby lobster atau benur. 
 

Diskusi menampilkan pembicara Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan 

dan Peradaban Maritim (PK2PM) Suhana, Peneliti pada Pusat Kajian Sumber Daya 

Pesisir dan Lautan IPB University Muhammad Qustam, serta Pengajar pada Universitas 

Trilogi Jakarta Muhammad Karim. 
 

Menurut Suhana, lobster adalah biota laut endemik Indonesia yang tumbuh di 

lingkungan aslinya di laut Indonesia. Lobster yang dijual di pasaran, kata dia, adalah 99 

hasil tangkapan nelayan dari laut dan hanya sekitar 0,9 persen yang dilakukan 

pembesaran di kolam air laut. “Itu pun untuk skala penelitian,” katanya. 
 

Indonesia, kata dia, belum mampu membudidayakan lobster sehingga lobster dibiarkan 

tumbuh di lingkungan asliya di laut dan baru ditangkap setelah berukuran besar. 

Karena itu, Menteri KKP periode 2014-2019 Susi Pudji Astuti menerbitkan Peraturan 

Menteri KKP Nomor 56 tahun 2016 yang isinya melarang menangkap anak lobster. 
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Menurut Suhana, kalau Menteri KKP saat ini ingin merevisi Peraturan Menteri yang 

melarang penangkapan anak lobster, agar dapat melakukan ekspor anak lobster atau 

bener, dia mengkhawatirkan nantinya akan terjadi kepunahan lobster. “Hal ini akan 

berdampak pada perubahan keseimbangan ekosistem,” katanya. 
 

Kecuali, kata dia, jika sudah mampu membudidayakan lobster mulai dari pembenihan, 

pemibitan, pembesaran, panen, dan pascapanen. “Lobster yang diekspor adalah 

lobster yang sudah berukuran besar, minimal 400 gram,” katanya. 
 

“Kalau Indonesia belum bisa membudidayakan lobster dan kemudian Menteri KKP saat 

ini akan membolehkan ekpsor anak lobster, maka lobster di Indonesia akan habis,” 

katanya. 
 

Muhammad Qustam mengatakan, sebagian jenis lobster hidup di laut Indonesia, seperti 

jenis mutiara, batik, bambu, batu, dan pakistan. “Lobster belum bisa dibudidayakan dan 

masuk dalam biota plasma nuftah, sehingga patut dilindungi,” katanya. 
 

Qustam menjelaskan, adanya pelarangan ekspor anak lobster seperti yang diatur 

dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 56 tahun 2016, sudah tepat untuk melindungi 

lobster. 
 

Pengajar pada Universitas Trilogi Jakarta Muhammad Karim juga mendukung 

pelarangan ekspor anak lobster dengan pertimbangan lobster belum bisa 

dibudidayakan sehingga harus dijaga kelestariannya. Karim bahkan mencurigai, adanya 

keinginan ekspor anak lobster adalah bagian dari kepentingan pemburu rente. 
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Koordinator Forum Yasmin 32, Amri Rangkuti, mengatakan, pihaknya hanya berupaya 

melihat persoalan pro-kontra ekspor anak lobster dari perspektif yang obyektif tanpa 

melihat kepentingan pihak-pihak tertentu. (antara) 

 

Sumber : https://www.wartatani.co/2978/bahari/forum-yasmin-32-soroti-gonjang-

ganjing-wacana-ekspor-lobster/ 
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Ahli Perikanan Kritik Menteri Edhy soal Ekspor Benih Lobster 
 

Ekspor benih lobster saat ini tengah hangat diperbincangkan. Hal ini merupakan buntut 

dari kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang kembali membuka 

keran ekspor benih lobster. Salah satunya ke Vietnam. 

 

Padahal menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti, telah melarang perdagangan benih 

lobster atau lobster di bawah ukuran 200 gram atau yang berupa benih. Susi juga 

meminta lobster bertelur tidak dijual-belikan keluar dari Indonesia. Beleid itu ada di 

Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.   

 

Pengamat Perikanan lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB), Suhana, mengatakan 

kebijakan yang diambil Edhy itu dinilainya bisa merugikan Indonesia. 

"Kalau menurut saya jelas akan merugikan Indonesia," ujar Suhana kepada kumparan, 

Minggu (15/12). 

 

Mantan peneliti di Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB itu menjelaskan, 

pelegalan ekspor benih lobster bukan jalan keluar untuk mengatasi penyelundupan 

benih lobster. "Cara pandang menteri kelautan (Edhy) sama Luhut, penyelundupan 

tetap terjadi, terus harus dilegalkan. Ini adalah pola pikir keliru," kritiknya. 

 

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut, per 12 Juni 2019 total ada 

30 kasus penggagalan penyelundupan benih lobster. Setidaknya ada 1,9 juta ekor 

senilai Rp 1,18 triliun yang berhasil diselamatkan. 

Suhana menambahkan, Menteri Edhy seharusnya bertindak tegas untuk memperkuat 

upaya-upaya pelarangan yang diberlakukan menteri sebelumnya. 
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"Penyelundupan itu  di zamannya Bu Susi, sudah teridentifikasikan, bahkan dia 

mengirimkan nota protes ke Singapura dan Vietnam (lewat) Kemenlu, jangan sampai 

jadi negara penadah selundupan Indonesia, itu lah seharusnya dipertegas lagi, bukan 

dilegalkan," kata pemegang gelar doktor dari Program Studi Ekonomi Kelautan Tropika 

IPB itu. 

Suhana menerangkan, Indonesia saat ini menjadi negara penghasil lobster nomor 10 

terbesar di dunia. Beberapa negara misalnya Kanada, AS, UK, Australia, hingga 

Irlandia. 

"Mereka (10 negara terbesar) menjaga benih lobster agar tetap terjaga di alam, dilarang 

juga (ekspor benih lobster), makanya Indonesia jangan sampai kalah oleh para 

penyelundup," kata dia. 
 

Terlebih lagi, kata Suhana benih lobster dan lobster yang telah besar harganya beda 

jauh. Yaitu puluhan ribu berbanding dengan jutaan hingga puluhan juta rupiah. Maka, 

menurutnya ekspor dalam bentuk benih justru akan merugikan. 

 

Mengenai kebijakan Menteri Edhy, Susi pun mengungkapkan kritikan melalui akun 

Twitter pribadinya pada Selasa (10/12) kemarin. Ia mengkritisi dengan mengatakan 

keputusan pembukaan ekspor benih lobster didasari ketamakan semata. 

"Lobster yg bernilai ekonomi tinggi tidak boleh punah, hanya karena ketamakan kita 

untuk menjual bibitnya; dengan harga seperseratusnya pun tidak. Astagfirulah, karunia 

Tuhan tidak boleh kita kufur akan nikmat dr Nya," tulis Susi di akun pribadinya 

@SusiPudjiastuti. 

 

Catatan Redaksi: Artikel ini mengalami perubahan judul dari sebelumnya 'Ahli 

Perikanan IPB Kritik Menteri Edhy soal Ekspor Benih Lobster.' Pendapat narasumber 

bersifat pribadi, karena yang bersangkutan tak lagi bekerja di IPB (Institut Pertanian 

Bogor). 
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Sumber : https://kumparan.com/kumparanbisnis/ahli-perikanan-kritik-menteri-edhy-soal-

ekspor-benih-lobster-1sRuOz2Xr61 
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KKP Perlu Riset Pembenihan Buatan untuk Lobster 

 
Nia Deviyana • 27 Desember 2019 19:12 

 

Jakarta: Pengamat Ilmu Kelautan dan Perikanan Suhana menilai Kementerian Kelautan 

dan Perikanan (KKP) mesti memiliki lembaga riset untuk membuat benih lobster 

buatan. Hal ini karena jumlah lobster yang dimiliki Indonesia cukup langka sehingga 

upaya pelestarian masih sebatas pembesaran, bukan budidaya. 

  

"Menurut saya KKP dan lembaga riset lainnya perlu terus berusaha untuk melakukan 

penelitian benih buatan. Selain itu, KKP perlu menjadi penyedia stok induk (lobster 

dewasa) untuk bisa di restocking di alam," ujar Suhana saat dihubungi Medcom.id, 

Jumat, 27 Desember 2019. 

  

Selain itu, lanjut Suhana, pemerintah harus mendorong pelaku pembesaran untuk 

sama-sama peduli pada kelestarian stok lobster di alam. "Misalnya dengan meminta 

beberapa persen dari lobster yang besar untuk dilepas ke alam (restocking)," imbuhnya. 

 

Di samping itu, menurut Suhana, pemerintah bisa juga memberikan insentif kepada 

pelaku usaha atau nelayan untuk pengelolaan lobster berkelanjutan. 

  

"Saya kira penting untuk dirumuskan sama-sama dengan para pelau usaha dan 

nelayan," ujar dia. 

  

Sebelumnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan 

banyak bibit dari alam yang nyaris punah, mulai dari sidat, nener bandeng, bahkan 

lobster. Hal tersebut dia ungkapkan melalui akun twitternya. 

  

"Hingga sidatpun sudah hampir punah. Cites apendix 2. Dan sidat belum bisa kita 

melakukan pembenihan di penangkaran. Semua bibit alam. Contoh jelas adalah Nener 
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Bandeng!!! Di Alam sudah punah. Untung sudah bisa pembenihan buatan. Kalau tidak 

ikan bandeng asap tidak akan ada," cuit dia, Kamis, 26 Desember 2019. 

  

Susi meminta pengambilan bibit dari alam, untuk alasan budidaya sekalipun, sebaiknya 

tidak dilakukan secara besar-besaran. Berkaca dari kejadian sebelumnya, Susi takut 

upaya budidaya hanya menjadi kedok penyelundupan. 

  

"Tapi tetap kita harus waspada, pengambilan bibit di alam semestinya tidak untuk 

komersial besar-besaran. Sidat yang telah dilarang pun diakali para penyelundup 

dengan alasan budidaya. Ditangkaplah glasseel atau bibit sidat untuk pembesaran. 

Alasan budidaya. Ternyata tetap diselundupkan," tukasnya. 

  

Cuitan Susi menyusul kebijakan baru Menteri KKP Edhy Prabowo yang menyatakan 

pembatalan terhadap wacana ekspor benih lobster. Hal itu diungkap Edhy usai 

meninjau kawasan pembudidaya lobster di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

  

"Untuk regulasi terkait larangan ekspor benih lobster, kepiting dan rajungan, nanti yang 

bakal dievaluasi hanya yang terkait dengan langkah pembudidayaan dan 

penangkapan," ujar Edhy melansir Antara. 

  

Dia melanjutkan perlu pengaturan untuk pembudidayaan lobster. Lantaran, kata Edhy, 

bila telah dikembangkan secara masif diduga ada potensi penyakit. 

  

 

(AHL) 

 

Sumber : https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/nbwQOL3K-kkp-perlu-riset-

pembenihan-buatan-untuk-lobster 
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Ekspor Lobster Naik Akibat Kebijakan Susi, Ini Datanya 
 

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti 

Upload Date & Time 

Diterbitkan 17.18, 19/12/2019 

 

 
See detail 

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menuturkan polemik yang muncul soal 

ekspor benih lobster tak akan menyurutkan langkahnya. 
 

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ilmu kelautan dari Institut Pertanian Bogor Suhana 

menyebutkan bahwa ekspor lobster meningkat setelah Menteri Kelautan dan Perikanan 

periode 2014 - 2019 Susi Pudjiastuti melarang benih lobster untuk diekspor. 

"Setelah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56 Tahun 2016 (terkait 

larangan ekspor benih lobster), ekspor lobster meningkat," kata Suhana di Jakarta pada 

Kamis, 19 Desember 2019. 
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Lebih jauh Suhana memaparkan data yang diolahnya dari TradeMap 2019. Dari data itu 

terlihat bahwa nilai ekspor lobster terus meningkat yaitu dari US$ 7,09 juta pada 2015 

menjadi US$ 14,84 juta pada 2016, kemudian US$ 17,31 juta pada 2017, dan US$ 

28,45 juta pada 2018. 
 

Selain itu, dalam periode 2010 - 2016 rata-rata sekitar 96,91 persen produksi lobster 

Indonesia bersumber dari perikanan tangkap dan hanya 3,09 persen yang berasal dari 

perikanan budi daya. Hingga kini pasokan benih lobster untuk budi daya masih 

bersumber dari penangkapan di alam. "Pemerintah harus belajar dari hilangnya benih 

nener (bandeng) di alam setelah banyaknya benih nener ditangkap nelayan," uca 

Suhana. 
 

Suhana menyatakan, dalam 30 tahun terakhir ini benih nener hilang di alam. 

"Untungnya, nener sudah bisa dibenihkan secara buatan sehingga pasokan bandeng 

masih tersedia dari budi daya. Nah, benih lobster belum bisa dibenihkan secara 

buatan." 
 

Tak hanya itu, Suhana juga mengingatkan bahwa masyarakat di Indonesia bagian timur 

memiliki kearifan lokal yaitu aturan adat sasi di mana lobster yang ditangkap adalah 

ukuran konsumsi, bukan ukuran kecil. Selayaknya pemerintah juga dapat belajar dari 

kearifan lokalisasi lobster tersebut. 
 

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menuturkan polemik 

yang muncul soal ekspor benih lobster tak akan menyurutkan langkahnya. Apalagi, jika 

dalam kajian yang dilakukan terbukti bahwa ekspor benih lobster itu penting demi 

kepentingan masyarakat luas. 
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"Jangankan ditenggelamkan, ditembak kepala pun, kalau saya yakin itu baik untuk 

kepentingan masyarakat, saya akan lakukan," ujar Edhy di sela menghadiri Rapat Kerja 

Teknis Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Yogyakata 

Kamis, 19 Desember 2019. 
 

Kata ditenggelamkan sendiri sempat populer dilontarkan mantan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Susi Pudjiastuti, yang belakangan juga mengkritik rencana ekspor benih 

lobster itu. 
 

Edhy menjelaskan sebenarnya polemik soal ekspor benih lobster itu karena adanya 

informasi tak utuh yang diterima masyarakat. Ia menuturkan apa yang menjadi 

permasalahan seputar ekspor itu, sebenarnya sudah diutarakan sejak lima tahun silam 

namun tak kunjung dijalankan. "Sekali lagi, jangan dipertentangkan kalau kami akan 

mengekspor benur atau baby lobsternya. Bukan itu tujuannya," ujarnya. 
 

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta agar Edhy Prabowo memperhatikan nilai 

tambah yang dapat diperoleh Indonesia dari kebijakan pembukaan keran ekspor benih 

lobster. "Yang paling penting menurut saya, negara mendapatkan manfaat, nelayan 

mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak, yang paling penting itu," kata Presiden 

Joko Widodo di pintu tol Samboja, Kutai Kartanegara, Selasa, 17 Desember 2019. 

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta semua pihak untuk dapat 

bersabar menunggu kajian terkait benih lobster, karena masih belum ada regulasi 

terbaru yang resmi dikeluarkan mengenai hal tersebut. 

BISNIS | PRIBADI WICAKSONO 

 

Sumber : 

https://today.line.me/id/pc/article/Ekspor+Lobster+Naik+Akibat+Kebijakan+Susi+Ini+Dat

anya-Q9YoWg 
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Tren Ekspor Lobster 2014-2019 Meningkat 

 

Tri Listyarini, Rabu, 25 Desember 2019 | 20:11 WIB  

JAKARTA, investor.id – Pengamat ilmu kelautan Suhana mengingatkan bahwa ekspor 

lobster mengalami peningkatan setelah adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri 

Kelautan dan Perikanan 2014-2019 Susi Pudjiastuti yang melarang benih lobster (BL) 

untuk diekspor. “Setelah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No 

56 Tahun 2016 (terkait larangan ekspor benih lobster), ekspor lobster meningkat,” kata 

Suhana kepada Antara di Jakarta, pekan lalu.  

 

Menurut data yang diberikan Suhana yang diolah dari TradeMap 2019 ditemukan 

bahwa nilai ekspor lobster terus meningkat yaitu dari US$ 7,09 juta pada 2015, menjadi 

US$ 14,84 juta pada 2016, kemudian US$ 17,31 juta pada 2017, dan US$ 28,45 juta 

pada 2018. Selain itu, dalam periode 2010- 2016 rata-rata sekitar 96,91% produksi 

lobster Indonesia bersumber dari perikanan tangkap dan hanya 3,09% yang berasal 

dari perikanan budidaya, serta sampai saat ini pasokan BL untuk budidaya masih 

bersumber dari penangkapan di alam.  

 

“Pemerintah harus belajar dari hilangnya benih nener (bandeng) di alam 

pascabanyaknya benih nener ditangkap nelayan. Dalam 30 tahun terakhir ini benih 

nener hilang di alam. Untungnya benih nener sudah bisa dibenihkan secara buatan 

sehingga pasokan bandeng masih tersedia dari budidaya. Nah, benih lobster sampai 

saat ini belum bisa dibenihkan secara buatan,” kata Suhana.  

 

Suhana juga mengingatkan bahwa masyarakat di Indonesia Timur memiliki kearifan 

lokal yaitu aturan adat sasi yang mana lobster yang ditangkap adalah ukuran konsumsi 
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dan bukannya ukuran kecil. Untuk itu, ujar lulusan S3 dari Ekonomi Kelautan Tropika 

Institut Pertanian Bogor, selayaknya pemerintah juga dapat belajar dari kearifan lokal 

sasi lobster tersebut.  

 

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmat Handoyo menginginkan pemerintah melalui 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar jangan sampai membuka keran 

ekspor BL yang telah ditutup oleh Menteri KP periode sebelumnya Susi Pudjiastuti.  

 

“Saya sangat khawatir, wacana (membuka ekspor BL) yang sudah menuai kontroversi 

ini bukan semata untuk kepentingan perekonomian kita, tapi untuk kepentingan para 

rente,” kata Rahmad. Rahmad mengingatkan bahwa saat ekspor BL ditutup saja, telah 

terungkap sejumlah kasus penyelundupan BL telah ditemukan di sejumlah tempat oleh 

aparat penegak hukum. Seharusnya, Indonesia tidak mengekspor BL untuk 

dibudidayakan di luar negeri, tetapi seharusnya investor dari luar yang menanamkan 

modalnya untuk berbudidaya lobster di sini. Sumber : Investor Daily 

 

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul "Tren Ekspor Lobster 2014-2019 

Meningkat" 

Penulis: Tri Listyarini 

Read more at: https://beta.investor.id/business/tren-ekspor-lobster-20142019-

meningkat 
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Berkat Kebijakan Susi, Ekspor Lobster Meningkat 
 

Pengamat ilmu kelautan Suhana mengingatkan bahwa ekspor lobster meningkat 

setelah adanya regulasi yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 

2014 - 2019 Susi Pudjiastuti yang melarang benih lobster untuk diekspor. 

Newswire - Bisnis.com 

19 Desember 2019  |  15:14 WIB 
 

Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat ilmu kelautan Suhana mengingatkan bahwa 

ekspor lobster meningkat setelah adanya regulasi yang dikeluarkan Menteri Kelautan 

dan Perikanan periode 2014 - 2019 Susi Pudjiastuti yang melarang benih lobster untuk 

diekspor. 
 

"Setelah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56 Tahun 2016 (terkait 

larangan ekspor benih lobster), ekspor lobster meningkat," kata Suhana di Jakarta pada 

Kamis (19/12/2019). 
 

Menurut data yang diberikan Suhana yang diolah dari TradeMap 2019, ditemukan 

bahwa nilai ekspor lobster terus meningkat yaitu dari US$7,09 juta pada 2015 menjadi 

US$14,84 juta pada 2016, kemudian US$17,31 juta pada 2017, dan US$28,45 juta 

pada 2018. 
 

Selain itu, ucapnya, dalam periode 2010 - 2016 rata-rata sekitar 96,91 persen produksi 

lobster Indonesia bersumber dari perikanan tangkap dan hanya 3,09 persen yang 

berasal dari perikanan budi daya, serta sampai saat ini pasokan benih lobster untuk 

budi daya masih bersumber dari penangkapan di alam. 
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"Pemerintah harus belajar dari hilangnya benih nener (bandeng) di alam setelah 

banyaknya benih nener ditangkap nelayan. Dalam 30 tahun terakhir ini benih nener 

hilang di alam. Untungnya, nener sudah bisa dibenihkan secara buatan sehingga 

pasokan bandeng masih tersedia dari budi daya. Nah, benih lobster belum bisa 

dibenihkan secara buatan," paparnya. 
 

Dia juga mengingatkan bahwa masyarakat di Indonesia bagian timur memiliki kearifan 

lokal yaitu aturan adat sasi di mana lobster yang ditangkap adalah ukuran konsumsi, 

bukan ukuran kecil. 
 

Untuk itu, ujar lulusan S3 dari Ekonomi Kelautan Tropika Institut Pertanian Bogor, 

selayaknya pemerintah juga dapat belajar dari kearifan lokal sasi lobster tersebut. 

Sebagaimana diwartakan, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmat Handoyo 

menginginkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan agar jangan 

sampai membuka keran ekspor benih lobster yang telah ditutup oleh Menteri Kelautan 

dan Perikanan periode sebelumnya, Susi Pudjiastuti. 
 

"Saya sangat khawatir, wacana (membuka ekspor benih lobster) yang sudah menuai 

kontroversi ini bukan semata untuk kepentingan perekonomian kita, tapi untuk 

kepentingan para rente," kata Rahmad Handoyo dalam siaran pers. 
 

Rahmad mengingatkan bahwa saat ekspor benih lobster ditutup saja, telah terungkap 

sejumlah kasus penyelundupan benih lobster telah ditemukan di sejumlah tempat oleh 

aparat penegak hukum. 
 

Dia berpendapat seharusnya Indonesia tidak mengekspor benih lobster untuk 

dibudidayakan di luar negeri, tetapi seharusnya investor dari luar yang menanamkan 

modalnya untuk berbudi daya lobster di sini. 
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Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan 

Edhy Prabowo memperhatikan nilai tambah yang dapat diperoleh Indonesia dari 

kebijakan pembukaan keran ekspor benih lobster. 

"Yang paling penting menurut saya, negara mendapatkan manfaat, nelayan 

mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak, yang paling penting itu," kata Presiden 

Joko Widodo di pintu tol Samboja, Kutai Kartanegara, Selasa (17/12/2019). 

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta semua pihak untuk dapat 

bersabar menunggu kajian terkait benih lobster, karena masih belum ada regulasi 

terbaru yang resmi dikeluarkan mengenai hal tersebut. 

 

Sumber : https://ekonomi.bisnis.com/read/20191219/99/1183024/berkat-kebijakan-susi-

ekspor-lobster-meningkat 
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Efek Ganda Wacana Ekspor Lobster 
 

Rabu, 18 Desember 2019 04:02 WIB 

 

JAKARTA (HN) - Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali 

membuka keran ekspor benih lobster dikhawatirkan berdampak ganda. Pengamat 

perikanan dari Institut Pertanian Bogor Suhana mengatakan, ekspor bisa mengancam 

keberlangsungan lobster. 

 

Ketika jumlah lobster semakin menipis, maka nelayan yang akan dirugikan. Alhasil, 

Suhana berharap pemerintah tak sekadar memikirkan keuntungan yang bersifat jangka 

pendek dengan mengekspor benih lobster. KKP, sambungnya, harus memikirkan 

kelestarian lingkungan, syahdan mencari solusi untuk membuat lobster laut tetap 

tersedia. 

 

"Pemerintah harus belajar dari masyarakat lokal tentang bagaimana menjaga lobster 

dan memikirkan kelestarian alam," kata Suhana kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, 

Selasa (17/12). 

 

Di sisi lain, menurut Suhana, dibukanya keran ekspor tak menjamin penyelundupan 

berakhir. Sebelum 2016, ketika ekspor benih lobster diperbolehkan, kata Suhana, 

penyelundupan tetap ada. Kebijakan ekspor lobster, sambungnya, juga tidak membuat 

nelayan untung. "Ada tidak nelayan yang ekspor benih lobster?" ujarnya. 

 

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan, 

ekspor lobster memang bisa mendatangkan keuntungan. Namun, hal tersebut sekadar 

jangka pendek. Abdul lebih mengkhawatirkan stok lobster yang terancam jika beleid 

diterapkan. 
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Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati 

mengingatkan, keuntungan yang bisa didapat dari ekspor benih lobster tidak akan 

sebanding dengan masalah yang akan dihadapi. 

 

Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengizinkan ekspor benih 

lobster, menurut Susan, bisa membuat eksploitasi sumber daya perikanan di Indonesia 

tak terkendali. 

 

KIARA juga tak sepakat dengan alasan memberikan izin ekspor demi menutup celah 

penyelundupan. Edhy Prabowo, kata Susan, seharusnya tegas memberantas praktik 

minus tersebut, alih-alih kembali membuka keran ekspor. 

 

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Gerindra Darori Wonodipuro mendukung rencana Edhy 

Prabowo. Darori yakin Indonesia akan tetap memiliki lobster kendati keran ekspor 

dibuka. "Tidak mungkin habis. Sebelum Susi (Pudjiastuti) menjadi menteri, benih lobster 

boleh diekspor. Apa habis setelah berpuluh-puluh tahun diambil benihnya, kan tidak," 

ujarnya. 
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Menurut Darori, rencana Edhy Prabowo melegalkan ekspor benih lobster akan 

menguntungkan masyarakat kecil, terutama nelayan. 

 

Di sisi lain, Darori menilai Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan 

Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia 

sekadar menguntungkan pengusaha atau eksportir lobster. "Kalau larangan ekspor 

benih dicabut untuk menguntungkan rakyat, kenapa tidak," katanya. 

 

Merespons polemik, Presiden Joko Widodo meminta kebijakan yang akan diambil harus 

bisa bermanfaat untuk nelayan, termasuk menjaga kelestarian lingkungan. "Yang paling 

penting, ada nilai tambah di dalam negeri. Ekspor atau tidak, hitungannya dari situ," 

kata Presiden, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet. 

 

Menurut Presiden, aspek lingkungan dan ekonomi harus menjadi perhatian khusus. 

Kedua sektor tersebut harus dilihat secara bersamaan. "Bukan hanya bilang jangan, 

tidak, mestinya keseimbangan itu yang diperlukan. Jangan juga awur-awuran, semua 

ditangkap dan diekspor, itu juga tidak benar," imbaunya. 

 

 

Reportase : Herry Supriyatna 

Editor : Ahmad Reza S 

 

Sumber : http://www.harnas.co/2019/12/17/efek-ganda-wacana-ekspor-lobster 
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Pengamat : Apapun Alasannya, Ekspor Benih Lobster Tetap Harus Dilarang  

 

Selasa 17 Desember 2019, 15:01 WIB WACANA EKSPOR BABY LOBSTER 

 
 

Redaksi Oleh : Rifki Abdul Fahmi 

Sumber Foto : Youtube - Catch Em All Fishing 

 

BANDUNG,(PRFM) - Jika pada masa Susi Pudjiastuti ada larangan untuk mengekspor 

benih lobster, kini di era menteri Edhy Prabowo, Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(KKP) berencana membuka kembali keran ekspor benih lobster. 
 

Untuk melancarkan pembukaan kembali kesempatan ekspor, Menteri KKP Edhy 

Prabowo membeberkan bakal merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 
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2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan 

Rajungan dari Indonesia. 
 

Pengamat Perikanan, Suhana menyebutkan jika lobster pada era menteri Susi sudah 

sangat berkurang. Sehingga menteri Susi mengeluarkan kebijakan agar tidak ada 

ekspor benih lobster untuk menjaga populasi lobster di lautan Indonesia. 
 

"Beliau (menteri Susi) berharap mengeluarkan kebijakan itu untuk melindungi budidaya 

lobster agar masyarakat bisa menikmati secara ekonomi semakin sejahtera dan 

masyarakat bisa menikmati lobster yang besar seperti dulu, jadi tidak menangkap lagi 

benihnya," ucap Suhana saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Selasa 

(17/12/2019). 
 

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Suhana, semenjak ada pelarangan ekspor 

benih lobster, kualitas lobster yang diekspor semakin baik. Lobster yang diekspor bisa 

dikatakan jauh lebih banyak dan memiliki ukuran yang lebih besar. 

Dengan adanya wacana dibukanya keran ekspor benih lobster oleh menteri Edhy 

Prabowo, Suhana menilai langkah itu bukanlah hal yang tepat. Menurutnya ekspor 

benih lobster tetap harus dilarang. 
 

"Ekspor benih itu harus tetap dilarang. Jadi kalau misalkan pak menteri itu tidak 

melarang itu (ekspor benih lobster) karena penyelundupan itu tetap terjadi, justru itu 

pola pikir yang keliru. Kenapa keliru? ya harusnya ditindak," tegasnya. 
 

Menurut Suhana, meski keran ekspor benih lobster dibuka kembali, penyelundukan 

benih lobster tetap akan terjadi. Oleh karena itu lebih baik tetap ada pelarangan ekspor 

benih lobster dan penindakan yang lebih kuat bagi para penyelundup benih lobster. 
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http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=pengamat--apapun-alasannya-ekspor-

benih-lobster-tetap-harus-dilarang 
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Pengamat ingatkan ekspor lobster meningkat setelah regulasi era Susi 

 

 Ahmad Buchori 

Antara19 Desember 2019 

 
Pengamat ilmu kelautan Suhana mengingatkan bahwa ekspor lobster mengalami 

peningkatan setelah adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan 

Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti, yang melarang benih lobster untuk 

diekspor. 
 

"Setelah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56 Tahun 2016 (terkait 

larangan ekspor benih lobster), ekspor lobster meningkat," kata Suhana kepada Antara 

di Jakarta, Kamis. 
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Menurut data yang diberikan Suhana yang diolah dari TradeMap 2019, ditemukan 

bahwa nilai ekspor lobster terus meningkat yaitu dari 7,09 juta dolar AS pada 2015, 

menjadi 14,84 juta dolar pada 2016, kemudian 17,31 juta dolar pada 2017, dan 28,45 

juta dolar pada 2018. 
 

Selain itu, ungkap Suhana, dalam periode 2010-2016 rata-rata sekitar 96,91 persen 

produksi lobster Indonesia bersumber dari perikanan tangkap dan hanya 3,09 persen 

yang berasal dari perikanan budidaya, serta sampai saat ini pasokan benih lobster 

untuk budidaya masih bersumber dari penangkapan di alam. 
 

"Pemerintah harus belajar dari hilangnya benih nener (bandeng) di alam pasca 

banyaknya benih nener ditangkap nelayan. Dalam 30 tahun terakhir ini benih nener 

hilang di alam. Untungnya benih nener sudah bisa dibenihkan secara buatan sehingga 

pasokan bandeng masih tersedia dari budidaya. Nah benih lobster sampai saat ini 

belum bisa dibenihkan secara buatan," katanya. 
 

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat di Indonesia Timur memiliki kearifan lokal 

yaitu aturan adat sasi di mana lobster yang ditangkap adalah ukuran konsumsi dan 

bukannya ukuran kecil. 
 

Untuk itu, ujar lulusan S3 dari Ekonomi Kelautan Tropika Institut Pertanian Bogor, 

selayaknya pemerintah juga dapat belajar dari kearifan lokal sasi lobster tersebut. 

Sebagaimana diwartakan, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmat Handoyo 

menginginkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan agar jangan 

sampai membuka keran ekspor benih lobster yang telah ditutup oleh Menteri Kelautan 

dan Perikanan periode sebelumnya, Susi Pudjiastuti. 
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"Saya sangat khawatir, wacana (membuka ekspor benih lobster) yang sudah menuai 

kontroversi ini bukan semata untuk kepentingan perekonomian kita, tapi untuk 

kepentingan para rente," kata Rahmad Handoyo dalam siaran pers yang diterima di 

Jakarta, Rabu. 

Rahmad mengingatkan bahwa saat ekspor benih lobster ditutup saja, telah terungkap 

sejumlah kasus penyelundupan benih lobster telah ditemukan di sejumlah tempat oleh 

aparat penegak hukum. 
 

Ia berpendapat, seharusnya Indonesia tidak mengekspor benih lobster untuk 

dibudidayakan di luar negeri, tetapi seharusnya investor dari luar yang menanamkan 

modalnya untuk berbudidaya lobster di sini. 
 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan 

Edhy Prabowo memperhatikan nilai tambah yang dapat diperoleh Indonesia dari 

kebijakan pembukaan keran ekspor benih lobster. 
 

"Yang paling penting menurut saya, negara mendapatkan manfaat, nelayan 

mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak, yang paling penting itu," kata Presiden 

Joko Widodo di pintu tol Samboja, Kutai Kartanegara, Selasa (17/12). 

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta semua pihak untuk dapat 

bersabar menunggu kajian terkait benih lobster, karena masih belum ada regulasi 

terbaru yang resmi dikeluarkan terkait hal tersebut. 

 

Sumber : https://id.berita.yahoo.com/pengamat-ingatkan-ekspor-lobster-meningkat-

075732795.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS

8&guce_referrer_sig=AQAAAK1YAJ8vTQbUGp1JydpSU9lU_EF_txL-

4nZvAyRHLagZOw7pGAtG77dBQWMurogd60vT1xlYlW3Qac-

f8mj6O3yZPdEoD48bxTqWHzEJXGCjsxru33UL1w4fpKh3tNsujYR7B8Ws82UPjUugEO

UmV7msUA4RUYpZbIAQ9ITPyegU 
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Beda dengan Data Dunia, KKP Klaim Benih Lobster di Alam Sedikit 

 

Penulis: Tri Kurnia Yunianto  

Editor: Ratna Iskana  

20/12/2019, 07.42 WIB  

 

Padahal berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO), mayoritas 

produksi lobster dunia berasal dari perikanan tangkap, bukan hasil budi daya.  

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana membuka ekspor benih lobster karena 

peluang hidupnya di alam cukup kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

menyatakan peluang hidup benih lobster di alam cukup kecil. Bahkan KKP 

menyebut benih lobster yang mampu hidup di alam hanya 1%. "Dari hasil penelitian ada 

yang mengatakan 0,1-1%, tapi sebenarnya itu menunjukkan sedikit sekali," kata 

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto di Jakarta, Kamis 

(19/12).  

 

Ia menambahkan, hasil penelitian tersebut diterbitkan oleh Australian Centre for 

International Agricultural Research (ACIAR). Meski begitu, Slamet tidak dapat 

menjelaskan metodologi yang digunakan dalam meghitung peluang hidup benih lobster 

di alam. "Dari KKP sendiri belum. Dulu berdasarkan hasil dari ACIAR yang mengatakan 

hal itu," kata dia.  

 

Tenaga Ahli Individual Bidang Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana meragukan 

jurnal ilmiah yang menyatakan peluang hidup benih lobster di alam cukup sedikit."Saya 
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sendiri belum baca jurnalnya yang mengatakan seperti itu," kata Suhana saat dihubungi 

Katadata.co.id, Selasa (17/12).  

 

Menurutnya, produksi lobster dunia sampai saat ini masih tergantung pada hasil 

tangkapan. Selama periode 2010-2016, produksi lobster yang berasal dari perikanan 

tangkap mencapai 99,54%, sedangkan dari budidaya hanya menyumbang sekitar 

0,46%.  

 

Suhana menyebut lobster justru dapat berkembang biak dengan baik di alam bebas. 

"Untuk menghitung atau meneliti peluang hidup itu sangat sulit," kata dia. Pernyataan 

Suhana didukung data Food and Agriculture Organization (FAO) yang menyebutkan 

dalam periode 2010-2017 produksi lobster dunia rata-rata tumbuh 2,30% per tahun.  

 

Produksi lobster dunia pada 2017 mencapai 322.066 ton, dengan rincian sebanyak 

319.996 ton bersumber dari perikanan tangkap dan 2.070 ton dari perikanan budidaya. 

(Baca: Effendi Gazali Sebut 80% Benih Lobster Vietnam Berasal dari RI) KKP Kaji 

Kebijakan Ekspor Benih Lobster Dengan berkembangnya polemik terkait ekspor benih 

lobster, Slamet menjelaskan pemerintah kembali mengkaji kebijakan tersebut.  

 

Pemerintah bakal meminta masukan dari berbagai pihak. Beberapa pihak yang diminta 

masukan oleh KKP diantaranya nelayan dari Lombok dan Medan. Dengan begitu, ia 

yakin kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah tidak akan merugikan salah satu 

pihak. "Ini belum final, kami masih menunggu masukan-masukannya yang jelas. 

Apapun nanti kebijakan yang diambil tidak akan merugikan dari sisi lingkungan, 

ekonomi, termasuk memberdayakan masyarakat," kata Slamet.  
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Sebelumnya, Menteri KKP Edhy Prabowo menegaskan tak akan mundur dari rencana 

ekspor benih lobster. Meski pun telah menuai protes dari berbagai pihak. Dia menilai 

rencana membuka ekspor akan membantu kehidupan para nelayan. Untuk 

memuluskan langkahnya, Edhy menyiapkan beberapa aturan terkait ekspor benih 

lobster. "Saya tidak akan pernah mundur, karena yang saya perjuangkan adalah 

keberlanjutan nelayan kita, lingkungan kita dan alam kita," kata Edhy di Jakarta, Rabu 

(18/12).  

 

Edhy menyatakan sekitar 29 aturan akan dibenahi untuk membuka akses ekspor benih 

lobster. Kebijakan politikus Partai Gerindra itu mendapat dukungan dari Presiden Joko 

Widodo dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

"Tunggu waktu yah," kata Edhy. 

 

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Beda dengan Data Dunia, KKP 

Klaim Benih Lobster di Alam Sedikit" , https://katadata.co.id/berita/2019/12/20/beda-

dengan-data-dunia-kkp-klaim-benih-lobster-di-alam-sedikit 

Penulis: Tri Kurnia Yunianto 

Editor: Ratna Iskana 
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Perlu Kebijakan Tambahan untuk Cegah Penyelundupan Benih Lobster 
 

Nia Deviyana • 27 Desember 2019 18:33 

•  

Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo akhirnya memutuskan 

membatalkan wacana ekspor benih lobster. Hal tersebut, mendapatkan respons positif 

mengingat sebelumnya banyak yang menolak kebijakan tersebut. 

  

"Saya kira ini langkah tepat. Wacana benih lobster karena akan mengancam kelestarian 

sumber daya lobster dan pendapatan nelayan penangkap lobster," ujar pengamat 

perikanan Suhana, saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 27 Desember 2019. 

  

Namun, dia menuturkan, kebijakan ini harus diikuti kebijakan lainnya untuk mencegah 

terjadinya penyelundupan. Misalnya, benih tidak boleh dikirim ke luar daerah asal. 

 

"Kebijakan larangan ekspor benih harus diikuti dengan kebijakan larangan lalu-lintas 

benih antar wilayah di Indonesia. Karena akan sulit mengawasi dan dapat mendorong 

penyelundupan lagi," kata dia. 

  

Langkah Edhy Prabowo juga mendapat respons dari mantan Menteri Kelautan dan 

Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. Dia mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

yang meminta Menteri KKP Edhy Prabowo mengkaji ulang wacana ekspor benih 

lobster. Menteri di era Kabinet Indonesia Kerja Jokowi ini mengingatkan para pembuat 

kebijakan untuk belajar dari alam. 

  

"Alhamdulillah di lorong yang gelap ada harapan cahaya...belajarlah kita dari 

alam..Nener Bandeng sudah habis, beruntung kita sudah bisa membenihkan. Lobster 

kita belum bisa," cuit Susi melalui akun twitternya, Kamis, 26 Desember 2019. 
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Susi menegaskan, Indonesia bahkan belum bisa membudidayakan lobster, melainkan 

hanya bisa membesarkannya saja. Pada cuitannya ini, Susi juga menjawab netizen 

yang mempertanyakan mengapa Indonesia tidak belajar dari Vietnam dalam hal 

budidaya lobster. Susi menegaskan bahkan Vietnam pun juga belum mampu 

membenihkan lobster, melainkan membesarkannya saja. 

  

"Bukan Budidaya!!!Tapi pembesaran saja!!! kita belum mampu mengawinkan dan 

membuat lobster hamil hingga kita bisa pijakan sendiri. Jadi yg dimaksud BUDIDAYA 

disini adalh PEMBESARAN saja," cetusnya. 

  

Menteri KKP Edhy Prabowo pun menyatakan wacana ekspor benih lobster tinggal 

kenangan. Hal itu diungkap Edhy usai meninjau kawasan pembudidaya lobster di 

Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis, 26 Desember 2019. 

  

"Untuk regulasi terkait larangan ekspor benih lobster, kepiting dan rajungan, nanti yang 

bakal dievaluasi hanya yang terkait dengan langkah pembudidayaan dan 

penangkapan," ujar Edhy melansir Antara. 

  

Edhy menilai, perlu pengaturan untuk pembudidayaan lobster. Lantaran bila telah 

dikembangkan secara masif, diduga ada potensi penyakit. 

  

 

(AHL) 

 

Sumber : https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/GNGj2adK-perlu-kebijakan-tambahan-

untuk-cegah-penyelundupan-benih-lobster 
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ANEH! Menteri Gerindra Malah Bikin Kebijakan Ekspor Benih Lobster 
 

By Repelita Online - 

2019-12-16,10:51 

 
Susi Pudjiastuti- Edhy Prabowo 

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang merupakan politisi Gerindra 

sedang menjadi sorotan lantaran kebijakan membolehkan ekspor benih lobster. 

Kebijakan ini mendapat penentangan keras dari ahli perinana IPB dan dari mantan 

Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti. 
 

Ekspor benih lobster saat ini tengah hangat diperbincangkan. Hal ini merupakan buntut 

dari kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang kembali membuka 

keran ekspor benih lobster. Salah satunya ke Vietnam. 
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Padahal menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti, telah melarang perdagangan benih 

lobster atau lobster di bawah ukuran 200 gram atau yang berupa benih. Susi juga 

meminta lobster bertelur tidak dijual-belikan keluar dari Indonesia. Beleid itu ada di 

Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster. 

Pengamat Perikanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Suhana mengatakan, 

kebijakan yang diambil Edhy itu dinilainya bisa merugikan Indonesia. 
 

“Kalau menurut saya jelas akan merugikan Indonesia,” ujar Suhana kepada kumparan, 

Minggu (15/12/2019). 

Ia menjelaskan, pelegalan ekspor benih lobster bukan jalan keluar untuk mengatasi 

penyelundupan benih lobster. “Cara pandang menteri kelautan (Edhy) sama Luhut, 

penyelundupan tetap terjadi, terus harus dilegalkan. Ini adalah pola pikir keliru,” 

kritiknya. 
 

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut, per 12 Juni 2019 total ada 

30 kasus penggagalan penyelundupan benih lobster. Setidaknya ada 1,9 juta ekor 

senilai Rp 1,18 triliun yang berhasil diselamatkan. 
 

Suhana menambahkan, Menteri Edhy seharusnya bertindak tegas untuk memperkuat 

upaya-upaya pelarangan yang diberlakukan menteri sebelumnya. 

“Penyelundupan itu  di zamannya Bu Susi, sudah teridentifikasikan, bahkan dia 

mengirimkan nota protes ke Singapura dan Vietnam (lewat) Kemenlu, jangan sampai 

jadi negara penadah selundupan Indonesia, itu lah seharusnya dipertegas lagi, bukan 

dilegalkan,” terangnya. 
 

Suhana menerangkan, Indonesia saat ini menjadi negara penghasil lobster nomor 10 

terbesar di dunia. Beberapa negara misalnya Kanada, AS, UK, Australia, hingga 

Irlandia. 
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“Mereka (10 negara terbesar) menjaga benih lobster agar tetap terjaga di alam, dilarang 

juga (ekspor benih lobster), makanya Indonesia jangan sampai kalah oleh para 

penyelundup,” kata dia. 
 

Terlebih lagi, kata Suhana benih lobster dan lobster yang telah besar harganya beda 

jauh. Yaitu puluhan ribu berbanding dengan jutaan hingga puluhan juta rupiah. Maka, 

menurutnya ekspor dalam bentuk benih justru akan merugikan. 

Mengenai kebijakan Menteri Edhy, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi 

Pudjiastuti pun mengungkapkan kritikan melalui akun Twitter pribadinya. Ia mengkritisi 

dengan mengatakan keputusan pembukaan ekspor benih lobster didasari ketamakan 

semata. 
 

“Lobster yg bernilai ekonomi tinggi tidak boleh punah, hanya karena ketamakan kita 

untuk menjual bibitnya; dengan harga seperseratusnya pun tidak. Astagfirulah, karunia 

Tuhan tidak boleh kita kufur akan nikmat dr Nya,” tulis Susi di akun pribadinya 

@SusiPudjiastuti. 
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Sekarang baru tahu kan bibit lobster ukurannya lebih gede dari harley  

1 backpack bibit lobster +_ min 8000ekor Rpnya sama dg 2 harley= 60 Brompton, kalau 

bibit ini tidak diambil, di laut & jadi besar nilai jd min. 20 harley = 600 brompton, tidak 

usah kasih makan, Tuhan yg memelihara, manusia bersabar,menjaga 

pengambilannya.Tuhan lipatkan gandakan 
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Sumber: kumparan 

 

Sumber : https://www.repelita.com/aneh-menteri-gerindra-malah-bikin-kebijakan-
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