Jakarta, 6 April 2017 — Sejumlah nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan untuk Hari
Nelayan 2017 mendatangi Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan di kawasan Gambir, Jakarta
Pusat. Mereka menuntut agar pemerintah, Khususnya KKP segera menepati janji untuk menjadikan
nelayan sebagai aktor utama dalam perwujudan Poros Maritim dunia. “Kami ingin menagih janji
agar pemerintah bersungguh-sungguh menjadikan nelayan sebagai aktor utamanya, bukan hanya
wacana tapi harus terlaksana,” kata Deputi Advokasi Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat Untuk
Keadilan Perikanan (KIARA) Parid Ridwanudin di Depan Gedung Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) Jakarta, Kamis (6/4). Parid menyebut, sejak wacana Poros Maritim Dunia itu
disebut-sebut dalam salah satu janji Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo, hingga saat ini
program tersebut justru belum juga terlaksana. Kenyataanya, menurut Farid, justru nelayan semakin
terpuruk dengan banyaknya program pembangunan tanpa pelibatan nelayan di dalamnya. Dalam
aksi unjuk rasa itu mereka membawa sejumlah spanduk di antaranya bertuliskan ‘Poros Maritim
Gagal, Negara Menistakan Nelayan!; ‘Poros Bahari bukan Poros Maritim’; dan ‘Jangan Tunda Lagi
Lindungi Nelayan’. “Pembangunan memang banyak dilakukan, tapi sayangnya nelayan justru
dideskreditkan padahal awal menjabat mereka (pemerintah) bilang akan menjadikan nelayan
sebagai aktor utama,” kata Parid. Misalnya kata Parid, pendeskreditan nelayan ini terjadi pada
masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kawasan resort mewah Pantai Nihiwatu.
Setelah Pantai Nihiwatu resmi dibangun sebagai salah satu resort terbaik dan termahal di dunia,
nelayan justru dilarang keras melalui kawasan itu karena dianggap akan menggangu keindahan dan
objek wisata. “Itu sama saja dengan perampasan ruang hidup nelayan, Pantai Nihiwatu dulu adalah
milik nelayan, sekarang milik pengusaha,” kata dia. Oleh karena itu, Parid menyebut tuntutan
nelayan pada hari nelayan yang jatuh tepat tanggal 6 April hari ini adalah agar pemerintah menepati
janji mereka dan melibatkan nelayan dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan yang
diambil pemerintah. Adapun, kegiatan aksi yang dilakukan oleh sejumlah nelayan ini dimulai sejak
pukul 11.20 WIB siang di depan Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan dan akan berlanjut di
depan Istana Kepresidenan dengan tuntutan yang sama. (asa) Reportase: Tiara Sutari, CNN
Indonesia Sumber Berita:
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ng-menistakan-nelayan/

