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KIARA: Audit Menyeluruh Penyelenggaraan Program Inka Mina 2010-2013

 

Jakarta, 30 Januari 2014. Sejak tahun 2010-2014, pengadaan kapal Inka Mina menjadi program
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan target 1.000 kapal, di mana harga per unit Rp
1.5 Miliar dan total  nilai  APBN sebesar Rp 1,5 Triliun.  Pada tahun 2014, sebanyak 100 kapal
ditargetkan terbangun.

Sekretaris  Jenderal  KIARA  Abdul  Halim  mengatakan,  “Temuan  lapangan  menunjukkan  bahwa
penyelenggaraan  program Inka  Mina  menuai  persoalan,  di  antaranya:  (1)  Target  pelaksanaan
anggaran pengadaan kapal tidak tercapai (lihat Tabel 1); (2) Spesifikasi kapal tidak sesuai dengan
jumlah alokasi  yang dianggarkan tiap unitnya,  baik  kualitas  kapal,  kualitas  mesin,  dan sarana
tangkap  yang  disediakan;  (3)  Berdasarkan  perhitungan  nelayan,  terdapat  indikasi  kenakalan
pemenang tender pengadaan kapal. Hal ini dilakukan dengan mengurangi spesifikasi kapal dan
lambat dalam menyelesaikan target terbangunnya kapal; (4) Terdapat beberapa kapal Inka Mina
yang rusak atau tidak bisa dioperasikan, seperti  Inka Mina 199 dan 198 di Kalimantan Timur.
Akibatnya KUB nelayan memiliki beban moral tanpa ada mekanisme pengembalian kepal kepada
Negara.  Lebih  parah  lagi,  Inka  Mina  63  dipergunakan untuk  mengangkut  bawang impor  dari
Malaysia dan kemudian tenggelam di perairan Sialang Buah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera
Utara”.

Tabel 1. Realisasi Pengadaan Kapal Inka Mina

Tahun Pengadaan Target Realisasi Beroperasi
2010 56 unit 46 unit (10 tidak terbangun) 40 unit
2011 253 unit 232 unit (21 tidak terbangun) 175 unit
2012 254 unit 249 unit (5 tidak terbangun) –
2013 224 unit 208 unit (16 tidak terbangun) –
2014 100 unit – –

Sumber: UKP4, 2013

Hal lainnya adalah tidak sinkronnya data pengadaan kapal yang terbangun dan tercatat antara
Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP dengan UKP4 (Unit
Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan), misalnya data yang dimiliki
oleh UKP4 sebanyak 735 kapal yang berhasil dibangun, sementara KKP mencatat 733 kapal. Selisih
ini  menunjukkan  lemahnya  mekanisme  pengawasan  dan  pelaporan  perkembangan  program
pengadaan 1.000 kapal ini. “Jika dari sisi jumlah pengadaan saja tidak cocok, potensi kelirunya
pelaporan  terkait  berhasil  atau  gagalnya  kapal  pasca  serah-terima  di  pelbagai  wilayah  besar
kemungkinan terjadi,” kata Halim.

Oleh  karena  itu,  KIARA meminta  kepada:  (1)  UKP4  untuk  melakukan  audit  keseluruhan  atas
program Inka Mina 2010-2013 agar nilai keberhasilan atau kegagalannya bisa diukur oleh khalayak
luas, khususnya masyarakat nelayan, dan dapat dijadikan sebagai pedoman perbaikan pelaksanaan
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program ini di tahun 2014; dan (2) Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyiapkan database
online  perkembangan  program,  meliputi  implementasi,  pelaporan,  pemantauan  dan  verifikasi
lapangan,  sehingga  bisa  diakses  dengan  mudah  dan  cepat  oleh  para  pemangku  kepentingan,
termasuk  aparatur  hukum.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meminimalisasi  terjadinya  penyimpangan-
penyimpangan.***

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Abdul Halim (Sekretaris Jenderal KIARA) di +62 815 53100 259


