JAKARTA, KOMPAS – Program pengadaan kapal bantuan untuk koperasi nelayan mulai menuai
keraguan. Di kalangan koperasi, muncul kekhawatiran kapal itu tak bisa digunakan karena
spesifikasinya tidak sesuai kondisi wilayah. Di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara,
koperasi nelayan menolak bantuan kapal karena khawatir proyek pengadaan kapal dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) itu tidak bisa dioperasikan. Menurut Ketua Koperasi Serba Usaha
Muara Baimbai Sutrisno, yang dihubungi dari Jakarta, akhir pekan lalu, pihaknya menolak dua
bantuan kapal berukuran 3-5 gros ton (GT). Spesifikasi kapal bantuan ini tidak sesuai dengan kapal
yang biasa digunakan nelayan. Dengan spesifikasi kapal yang tidak sesuai harapan, pihaknya
khawatir bantuan kapal mangkrak. “Daripada (kapal bantuan) menjadi beban karena tidak bisa
digunakan, kami putuskan menolak,” ujar Sutrisno. Menurut dia, sebenarnya pihaknya telah
mengusulkan spesifikasi dan desain kapal yang biasa digunakan nelayan dan sesuai dengan karakter
perairan di Sumatera Utara. Usulan itu disampaikan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Serdang
Bedagai. Akan tetapi, Dinas Perikanan dan Kelautan menginformasikan, pilihan model kapal sudah
ditentukan pemerintah pusat. “Bantuan seharusnya disesuaikan dengan karakter wilayah dan
kebutuhan nelayan. Kapal yang cocok di Jawa belum tentu cocok untuk Sumatera,” ujarnya. Tahun
2016, pemerintah berencana memberikan bantuan 3.450 kapal untuk koperasi nelayan senilai total
Rp 2 triliun. Ada 1.052 koperasi calon penerima bantuan kapal yang disaring dari 20.000 koperasi
nelayan di Indonesia. Keraguan soal bantuan kapal nelayan juga disampaikan Hamsah, Ketua
Kelompok Usaha Bersama Nelayan Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Ada
tawaran bantuan tiga kapal untuk Pulau Bunyu. Akan tetapi, nelayan tidak pernah dilibatkan terkait
bentuk dan desain yang sesuai dengan karakter wilayah tersebut. Muncul kekhawatiran, desain dan
spesifikasi kapal nantinya tak sesuai harapan sehingga kapal tidak bisa dimanfaatkan. Sekretaris
Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengemukakan, munculnya
keraguan dan penolakan bantuan kapal oleh koperasi nelayan disebabkan tidak ada ruang
partisipasi masyarakat dalam menentukan spesifikasi kapal dan fasilitasnya. Sumber: Kompas, 13
Juni 2016.

