
Dengan dua pertiga wilayah Indonesia yang dikelilingi laut, serta negara dengan garis pantai
terpanjang kedua di dunia, maka sudah pantas nasib para nelayan menjadi prioritas. Pemerintah
hasil Pemilihan Umum 2014 harus menjadikan masalah nelayan yang masih terlupakan ini sebagai
prioritas mereka.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice Riza Damanik berpendapat, secara luas kinerja
menteri dari partai politik yang mengurusi nelayan ini mengecewakan. Kebijakan Menteri Kelautan
dan Perikanan dari partai cenderung mengedepankan kepentingan politik ketimbang mewujudkan
kesejahteraan nelayan. Sejumlah program yang menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar
tidak terlaksana di lapangan.

Program bantuan dari pemerintah umumnya tidak melibatkan masyarakat nelayan dan petambak.
Hal itu terlihat dari program minapolitan, program percontohan revitalisasi tambak udang, dan
program bantuan kapal Inka Mina yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah yang menuai
banyak masalah. Sejumlah indikasi penyelewengan anggaran, peruntukan yang salah sasaran, dan
pelaksanaan program yang lamban membuat program pemberdayaan nelayan dan petambak gagal
terlaksana.

Akibatnya, tantangan terbesar Indonesia sebagai negeri bahari untuk menekan impor garam dan
impor ikan sulit terlaksana.

Lebih mengecewakan lagi, lanjut Riza, belakangan ini semakin sulit membedakan kunjungan partai
dan kunjungan menteri karena kunjungan menteri terindikasi digunakan pula sebagai media
konsolidasi pemenangan calon presiden dan calon anggota legislatif.

“Target kemandirian dan kedaulatan pangan telah dikalahkan oleh agenda politik partai. Dalam
situasi disorientasi itulah, kebijakan kelautan belum berpihak kepada penguatan nelayan dan
petambak,” ujarnya.

Menurut Riza, Menteri Kelautan dan Perikanan ke depan diharapkan berasal dari kalangan
profesional dengan integritas yang tinggi, memiliki rekam jejak perlindungan terhadap nelayan dan
petambak, termasuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Selain itu, sosok tersebut memiliki
keberanian tidak terlibat dalam kesepakatan regional ataupun internasional yang merugikan
nelayan dan rakyat Indonesia.

Sosok Menteri Kelautan dan Perikanan terpilih juga diharapkan memiliki keberanian untuk
memperjuangkan pembangunan bahari. Dan bersih dari praktik koruptif untuk mengembalikan
kepercayaan publik.

Secara terpisah, Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim
mengemukakan, kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan berlatar belakang partai politik tidak
memberikan perubahan berarti bagi kehidupan masyarakat nelayan. Ukuran keberhasilannya hanya
kenaikan produksi tanpa dibarengi dengan kesungguhan upaya menyejahterakan masyarakat
nelayan. “Hampir tidak ada sentuhan teknologi dan kreatifitas program peningkatan produksi,”
ujarnya.

Masalah Rumah 

Masalah perumahan juga harus menjadi perhatian pemerintahan mendatang. Direktur Eksekutif
Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan, memasuki tahun 2014, di tengah
pelambatan pasar properti secara umum, persoalan perumahan rakyat hingga kini sangat kurang
mendapatkan perhatian pemerintah. Ini terlihat dari membengkaknya kekurangan (back-log) rumah
dari 13,6 juta unit rumah di tahun 2010 menjadi 15 juta unit rumah di tahun 2012. Indonesia



Property Watch memprediksi backlog perumahan akan menjadi 21,7 juta unit di tahun 2014,
didasarkan pada penurunan siklus ekonomi yang memacu laju kekurangan rumah.

Pemerintah kurang serius menangani masalah perumahan rakyat. Sebagai salah satu kebutuhan
pokok, papan seharusnya menjadi perhatian yang serius karena menjadi standar kesejahteraan
sebuah negara. Namun, kenyataannya, sampai saat ini negara belum memiliki sistem perumahan
nasional yang dapat mengendalikan harga tanah untuk rumah murah agar penyediaan rumah rakyat
dapat terpenuhi. Pemerintah tidak tanggap untuk membentuk bank tanah yang terlepas dari
mekanisme pasar komersial.

Kementerian Perumahan rakyat seharusnya menjadi salah satu penggerak bagi terciptanya
ketersediaan rumah rakyat, tetapi sampai saat ini jatah kursi kementerian ini masih bersifat menjadi
anak tiri jatah partai politik. Kementerian ini dilihat sebagai lembaga yang tidak terlalu penting
sehingga pemilihan menteri perumahan rakyat kurang memperhitungkan profesionalisme.
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