Kiara Aksi Simpatik Peringati Hari Nelayan
Jakarta, (Antara) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) akan menggelar aksi simpatik
dengan konvoi sepeda onthel di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Ahad (6/4), guna
memperingati Hari Nelayan Indonesia.
“Tiap tanggal 6 April, masyarakat nelayan dan perempuan nelayan Indonesia memperingati Hari
Nelayan Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim dalam keterangan tertulis, Sabtu.
Menurut dia, untuk tahun 2014 ini, Kiara memakai tema “Sejahterakan Nelayan! Kami Bukan Turis
di Laut Indonesia”.
Ia juga mengatakan, keberadaan UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang seharusnya dapat
menjadi instrumen untuk menyejahterakan nelayan justru jauh panggang dari api di level
implementasinya.
“Perlindungan bagi nelayan masih sebatas wacana. Lebih ironis lagi, asing justru difasilitasi dan
diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya perikanan nasional,” katanya.
Sedangkan rute yang akan dilalui konvoi sepeda onthel adalah Bundaran Hotel Indonesia – Patung
Sudirman – Bundaran Patung Kuda – Istana Negara – kembali ke Bundaran HI.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun Stasiun Pengisian BBM untuk
Nelayan (SPBN) baru di berbagai wilayah pesisir guna memperkuat infrastruktur BBM bagi nelayan
yang dinilai kurang memadai.
“Khusus masalah BBM nelayan, KKP akan memperkuat infrastruktur di hulu yaitu salah satunya
pembangunan Stasiun Pengisian BBM untuk Nelayan (SPBN) di berbagai wilayah pesisir,” kata
Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo dalam keterangan tertulis yang diterima di
Jakarta, Minggu.
Sharif mengingatkan bahwa kebutuhan BBM solar untuk mendukung seluruh armada kapal ikan
pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 2.500.000 kiloliter.
Sedangkan untuk kegiatan budidaya, lanjutnya, sekitar 800.000 kiloliter per tahun untuk
menghasilkan produksi 1.000.000 ton udang.
“Jumlah BBM bersubsidi yang tersedia pada tahun 2014, masih sekitar 2 juta KL. Kekurangan BBM
bersubsidi tersebut menyebabkan nelayan harus membelinya dengan harga industri, karena tidak
adanya SPDN/SPBN yang dekat dengan lokasi nelayan,” katanya.
Hal itu, ujar dia, mengakibatkan sebagian nelayan tidak mampu melaut atau terjadi pengangguran
terselubung. (*/sun)
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