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Jakarta, (Antara) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan program Coremap yang
sudah dilakukan dalam beberapa tahap itu meningkatkan upaya pengelolaan terumbu karang di
Indonesia.

“Program tersebut telah meningkatkan upaya rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang di
Indonesia,” kata Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil KKP
Sudirman Saad dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, saat ini telah dipersiapkan program lanjutan tahap institusionalisasi yang
diintegrasikan dengan program inisiasi kawasan segitiga terumbu karang.

Ia juga menyebutkan, penerimaan masyarakat terhadap Coremap, meningkatnya kesadaran dan
partisipasi serta bukti-bukti keberhasilan di lapangan telah menumbuhkan komitmen dunia
internasional secara responsif.

“Melalui program Coremap, kesadaran masyarakat digugah untuk turut berpatisipasi dalam
menjaga dan memanfaatkan sumberdaya secara arif dan bijaksana,” ujarnya.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengkritik program Coremap-CTI
yang merupakan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang di Indonesia karena dinilai
akan menambah utang bagi negara.

“Jelang Pemilu 2014, utang negara bertambah dengan proyek Coremap-CTI,” kata Sekretaris
Jenderal Kiara, Abdil Halim di Jakarta, Selasa (1/4).

Menurut Abdul Halim, proyek Coremap-CTI membebani keuangan negara dengan meloloskan
permohonan anggaran sebesar 47,38 juta dolar AS yang diperoleh dari Bank Dunia.

Ia mengemukakan, berkaca dari tiga fase Coremap sebelumnya, program itu semestinya dihentikan
karena tidak ada perubahan membaiknya terumbu karang.

Sebaliknya, ujar dia, proyek tersebut dinilai membebani keuangan negara dan terjadi banyak
penyimpangan sebagaimana dilaporkan temuan BPK.

Sebagaimana diketahui, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) telah mengeluarkan hasil audit terhadap
indikator kondisi biofisik yang meliputi terumbu karang dan tutupan karang hidup yang
dibandingkan dengan kondisi setelah akhir program tidak mengalami perubahan signifikan atau
cenderung menurun.

Dengan kata lain, pelaksanaan Coremap pada beberapa kabupaten dinilai tidak memiliki dampak
yang signifikan atas peningkatan kelestarian terumbu karang dan kondisi sosial ekonomi masyarakat
di wilayah Coremap.

Selain itu, lanjutnya, pengelolaan dana bergulir dinilai tidak berdasarkan prinsip akuntabilitas dan
pertanggungjawaban yang semestinya, serta penggunaan dan pelaporan dana bergulir tidak efektif,
tidak optimal dan banyak penyimpangan.

“Dengan menghentikan proyek hutang tersebut, anggaran negara sebesar 5,74 juta dolar AS atau
setara dengan Rp64,71 miliar yang dialokasikan untuk co-financing dapat dimanfaatkan untuk
membangun sedikitnya 1.200 rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat nelayan,” kata
Halim.(*/sun)
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