KIARA: Laut Adalah Masa Depan Indonesia
NERACA Jakarta-Lautan yang mendominasi letak geografis Indonesia nyatanya belum memberikan
kesejahteraan bagi rakyatnya, khususnya nelayan tradisional yang tinggal di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil. Berangkat dari kondisi itulah, KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan)
menyelenggarakan Festival Negeri Bahari bertajuk “Mengembalikan Kejayaan Negeri Bahari” di
Taman Menteng, Jakarta, akhir pekan lalu. Festival ini bertujuan untuk mengajak masyarakat
kembali menyadari bahwa laut adalah masa depan bangsa. “Laut adalah masa depan bangsa
Indonesia. Menafikan laut sama halnya mencelakakan anak-anak bangsa. Fakta hari ini
menunjukkan bahwa nelayan tradisional terus dimiskinkan sementara asing justru difasilitasi, di
antaranya melalui Perubahan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Permen
No. 30 Tahun 2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Oleh karena itu, pemimpin nasional periode
2014-2019 harus membalikkan fakta tersebut sehingga nelayan tradisional bisa hidup sejahtera,”
kata Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA, dalam keterangan resmi yang dikutip, Senin (19/5).
Festival Negeri Bahari ini dirayakan oleh pameran kuliner mangrove, ikan dan kain tenun yang
dibawa oleh 15 komunitas perempuan nelayan yang tergabung di dalam PPNI (Persaudaraan
Perempuan Nelayan Indonesia), demo masak perempuan nelayan bersama Koki Gadungan Rahung
Nasution, stand-up comedy, bengkel kreativitas anak (mewarnai dan origami), rembug pangan
pesisir, peluncuran “Gerakan Turun Tangan Selamatkan Mangrove”, dan panggung Negeri Bahari.
Sementara itu, Masnuah, Sekjen PPNI menjelaskan, festival ini menjadi ruang PPNI
memperkenalkan potensi ekonomi olahan mangrove, ikan dan kain tenun yang diproduksi dari desadesa pesisir di 15 kabupaten/kota kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. “Ajang ini
juga kami jadikan sebagai wahana mempererat tali persaudaraan antarperempuan, baik yang
tinggal di wilayah pesisir dan perkotaan,” ujarnya. Dalam Festival Negeri Bahari ini, tambah
Selamet Daroyni selaku Ketua Panitia Festival dan Koordinator Bidang Pendidikan dan Penguatan
Jaringan KIARA, hadir komunitas perempuan nelayan dari Demak Jepara, Kendal, dan Batang (Jawa
Tengah), Gresik dan Surabaya (Jawa Timur), Buton (Sulawesi Tenggara), Manado (Sulawesi Utara),
Langkat dan Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Lampung, Lombok (Nusa Tenggara Barat),
Indramayu (Jawa Barat), dan Jakarta Utara. Sebagai catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP), sebagai negara kepulauan dengan 17.499 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 104 ribu
kilometer atau terpanjang kedua di dunia, potensi kelautan sangat besar. Diperkirakan, potensi
ekonomi di sektor kelautan, baik yang berhubungan dengan sumber daya alam dan pelayanan
maritim nilainya mencapai lebih US$ 1,2 triliun per tahun. Lautan Indonesia dan selat-selatnya
merupakan alur transportasi internasional yang ramai, menghubungkan antara Benua Asia, pantai
Barat Amerika dan Benua Eropa. Lautan Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity
terbesar di dunia, memiliki 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota
terumbu karang. Jika seluruh aset dan potensi kelautan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara
optimal, seharusnya kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bisa jauh lebih besar
daripada saat ini. Apalagi, seperti diproyeksikan Mckinsey Global Institute, sektor kelautan dan
perikanan termasuk 4 pilar utama selain sumber daya alam, pertanian dan jasa, akan membawa
Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar nomor 7 dunia di tahun 2030. Sumber:
http://www.neraca.co.id/article/41629/KIARA-Laut-Adalah-Masa-Depan-Indonesia

