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KIARA: Sail Komodo 2013 Melengkapi Pemborosan Keuangan Negara

dan Rugikan Nelayan Tradisional

Jakarta, 18 September 2013. Nelayan tradisional kembali dikorbankan oleh pemerintah dalam
pelaksanaan Sail Komodo 2013. Sejak 24 Agustus – 14 September 2013, mereka dilarang melakukan
aktivitas kenelayanan di perairan tempat mereka mencari ikan selama ini. Praktek ini adalah bentuk
pengulangan dari penyelenggaraan ajang promosi wisata bahari di Indonesia atau lazimnya disebut
sail.

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA menegaskan bahwa, “Kegiatan promosi wisata bahari
semestinya melibatkan masyarakat nelayan dan adat yang tersebar di sepanjang pesisir Indonesia.
Bukan justru membatasi hak konstitusional mereka untuk pergi ke laut. Berkaca pada
penyelenggaraan Sail Bunaken hingga Sail Komodo, praktek pembatasan pelaksanaan hak
konstitusional warga negara banyak terjadi”.

Mengacu pada data BPS berjudul NTT dalam Angka Tahun 2012, sebanyak 194.684 jiwa nelayan
tidak bisa melaut selama 22 hari dan menderita kerugian sebesar Rp857 miliar. Dengan jumlah
kerugian ini, nelayan harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk
biaya pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya.

Di samping merugikan rakyat, penyelenggaraan sail-sail ini juga membebani keuangan negara
sebesar Rp4,461 triliun (lihat Tabel 1). Alih-alih menyejahterakan nelayan tradisional yang tersebar
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kegiatan berbiaya besar ini lebih dijadikan sebagai ajang
pencitraan elit-elit politik.

Tabel 1. Anggaran Penyelenggaraan Sail

No Nama Kegiatan Tahun Jumlah Anggaran
1 Sail Bunaken 2009 Rp41 miliar
2 Sail Banda 2010 Rp160 miliar
3 Sail Wakatobi-Belitong 2011 Rp1 triliun
4 Sail Morotai 2012 Rp200 miliar
5 Sail Komodo 2013 Rp3,06 triliun
  TOTAL Rp4,461 triliun

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (September 2013)

Untuk prosesi acara puncak Sail Komodo 2013 yang dihadiri oleh Presiden SBY dan pejabat negara
lainnya, misalnya, dana sebesar Rp60 miliar terbuang cuma-cuma. Lebih ironis lagi, pemerintah
daerah juga harus menanggung hutang miliaran rupiah pasca sail berakhir. Hal ini terjadi pada Sail
Banda di Maluku.

Sail Komodo 2013 bukanlah ajang penyejahteraan masyarakat nelayan tradisional, melainkan alat
eksploitasi sumber daya pesisir dan laut di balik Rencana Induk Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
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Pemborosan terhadap anggaran ini, tambah Halim, sangat bertolak belakang dengan kondisi
nelayan tradisional. Dengan dana sebesar Rp4,461 triliun tersebut, pemerintah semestinya bisa
melakukan banyak hal untuk menyejahterakan dan melindungi nelayan, seperti pemberian jaminan
perlindungan jiwa, pendidikan dan kesehatan nelayan dan keluarganya, penyediaan akses dan
fasilitas BBM bersubsidi, perlindungan dan penguatan kapasitas  nelayan di wilayah perbatasan, dan
insentif pendaratan ikan di TPI.

Indonesia sudah sangat dikenal masyarakat dunia berkat anugerah sumber daya lautnya, tanpa
biaya besar pun, promosi wisata bahari dapat dilakukan secara swadaya bersama masyarakat
nelayan tradisional.***

 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA

di +62 815 53100 259


