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Pemilu 2014 sudah di depan mata. Keliru memilih pemimpin bervisi kelautan akan berimbas pada
kian kelamnya masa depan bangsa Indonesia selang 5 tahun ke depan.

Negeri dengan 75% lautnya, namun masih dihadapkan pada persoalan pokok pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan yang tak kunjung menghadirkan kesejahteraan di tingkat
masyarakatnya: 6,2 juta jiwa keluarga nelayan. Tak hanya itu, ikan yang dihidangkan di meja makan
keluarga Indonesia juga diimpor. Belum lagi garam sebagai penyedap masakannya. Sudah impor,
harganya pun mahal. Tak ayal, nelayan dan pembudidaya terus dimiskinkan. Ironis. Apa yang keliru
dengan kita?

Pertama, sebagai negara produsen perikanan (ketiga di sektor perikanan tangkap dan keempat di
sektor perikanan budidaya), tantangan yang dihadapi adalah menyambungkan sektor hulu (pra-
produksi dan produksi) dan hilir (pengolahan dan pemasaran) yang tidak hanya menyumbangkan
devisa kepada negara, melainkan harus merembes kepada produsen perikanan skala kecil. Hanya
saja, kenaikan ini tidak dibarengi dengan turut meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan.

Kesejahteraan nelayan masih jauh panggang dari api. Hal ini terlihat dari sejumlah fakta tidak
terhubungnya program pemerintah dengan upaya penyejahteraan nelayan di desa
pesisir/perkampungan nelayan, di antaranya nelayan masih dihadapkan pada perkara terputusnya
tata kelola hulu ke hilir; tidak berfungsinya TPI/PPI sebagaimana mestinya dalam melayani nelayan;
tiadanya jaminan perlindungan jiwa dan sosial (termasuk pendidikan dan kesehatan) bagi nelayan
dan keluarganya; semakin sulitnya akses melaut akibat praktek pembangunan yang tidak ramah
nelayan, seperti reklamasi pantai, konservasi laut yang membatasi akses nelayan, dsb; serta
ancaman bencana yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lebih parah lagi, akses BBM
bersubsidi masih menjadi perkara laten bagi masyarakat nelayan. Padahal, dari tahun 2008-2012,
misalnya, kenaikan nilai ekspor ikan Indonesia mencapai 9,97% atau dari US$ 2,69 juta menjadi
US$3,85 juta. Lebih parah lagi, angka impor ikan segar/beku juga terus meningkat: 19,33% sejak
2008 – Juni 2013.

Kedua, belum terhubungnya pusat produksi, distribusi dan konsumsi Indonesia. Ditandai dengan
tercecernya daya saing logistik Indonesia di peringkat ke-59 dunia atau berada jauh di bawah
Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Padahal, mandat Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perikanan mengamanahkan pengelolaan sumber daya perikanan berbasis sistem bisnis
perikanan yang menghubungkan sektor hulu (pra-produksi dan produksi) dan hilir (pengolahan dan
pemasaran). Adakah jalan keluarnya?

Pemimpin nasional harus mengarahkan peningkatan angka produksi perikanan ini
untuk: pertama, menyejahterakan pelaku perikanan Indonesia, khususnya masyarakat nelayan,
dengan model ekonomi kerakyatan, misalnya kerja sama BUMN dengan organisasi-organisasi
nelayan, bukan menggadaikan kekayaan laut kepada asing yang terus terjadi 10 tahun
terakhir; kedua, mengubah orientasi ekspor dengan memaksimalkan potensi demografi dalam negeri
seperti yang kini dilakukan oleh China; dan ketiga, menghidupkan kemandirian sektor perikanan
nasional melalui reaktivasi BUMN perikanan.

Tak hanya itu, pemimpin nasional lima tahun ke depan harus secara sungguh-sungguh menjalankan
mandat Undang-Undang Nomo 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang



Perikanan yang diturunkan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru
Pengembangan Sistem Logistik Nasional lintas kementerian/lembaga. Dalam konteks perikanan,
juga terdapat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem
Logistik Ikan Nasional. Dengan jalan inilah, menyambungkan Nusantara tidak hanya dikenal sebatas
sejarah Deklarasi Djuanda 1957,  melainkan menjejak dari Miangas hingga Rote.***
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