
Kembalikan Kejayaan Negeri Bahari Lewat Festival

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Bahwa Indonesia dulu dikenal sebagai bangsa bahari yang mampu
menguasai lautan, sepertinya tak bersisa lagi jejaknya. Bukti sahihnya adalah potret buram
kehidupan kaum nelayan yang semakin hari kian terimpit kemiskinan. Meski pemerintah
menargetkan kemiskinan turun hingga 8 persen, pada kenyataannya angka kemiskinan masih relatif
tinggi terutama di pedesaan dimana sebagain besar penduduknya bermata pencaharian sebagai
petani dan nelayan.

Pada tahun 2013 angka kemiskinan mencapai 11,4 persen atau 28,1 juta orang. Angka ini memang
turun hingga 2 persen jika dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 13.33 persen. Kemiskinan dan
ketidakberdayaan nelayan ini juga diperparah denganmerajanya produk impor perikanan
 menguasai pasar dalam negeri.

Tahun 2004 impor ikan Indonesia mencapai volume 157.616 ton. Namun di tahun 2012 meningkat
tajam menjadi 441.000 ton. Hal ini menunjukkan pemerintah telah melanggar UU Nomor 45 tahun
2009.

“UU itu mengamanatkan untuk mengutamakan pasokan dalam negeri. Kebijakakan seperti sekarang
ini mustahil bisa menyejahterakan nelayan,” ujar Slamet Daroyni dari Pokja Perikanan Aliansi Desa
Sejahtera kepada Gresnews.com, beberapa waktu lalu. Slamet Daroyni mengatakan, sektor
perikanan tidak dianggap sebagai sumber produk pangan strategis. “Namun hanya difokuskan pada
peningkatan produksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Akibatnya, alih-alih masyarakat Indonesia mendapatkan sumber protein bermutu dari lokal, justru
dipaksa menjadi penonton karena hasil tangkapan diekspor. “Kebijakan inimenggerus bahan baku
ikan pada akhirnya memaksa perusahaan dan konsumen domestik bergantung pada perikanan
impor,” kata Slamet.

Menyadari semakin terlupakannya sejarah Indonesia sebagai negara bahari, Sabtu (17/5) kemarin,
KIARA menggelar Festival Negeri Bahari. Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Abdul Halim mengatakan, festival itu digelar dalam rangka mengajak masyarakat kembali
menyadari bahwa laut adalah masa depan bangsa. “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
menyelenggarakan festival ini,” kata Halim dalam pernyataan tertulis yang diterima Gresnews.com,
Minggu (18/5).

Halim mengatakan, laut adalah masa depan bangsa Indonesia. “Menafikan laut sama halnya
mencelakakan anak-anak bangsa,” ujarnya. Sayangnya, kata dia, 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 Halim
menegaskan.

Festival Negeri Bahari ini dirayakan oleh berbagai acara. Mulai dari pameran kuliner mangrove,
ikan dan kain tenun yang dibawa oleh 15 komunitas perempuan nelayan yang tergabung di dalam
PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia).

Ada juga demo masak perempuan nelayan bersama Koki Gadungan Rahung Nasution, stand-up
comedy, bengkel kreativitas anak (mewarnai dan origami), dan rembug pangan pesisir. Acara itu



juga dimeriahkan dengan peluncuran “Gerakan Turun Tangan Selamatkan Mangrove” dan
panggung Negeri Bahari.

Masnuah, Sekjen PPNI menjelaskan, festival ini menjadi ruang PPNI memperkenalkan potensi
ekonomi olahan mangrove, ikan dan kain tenun yang diproduksi dari desa-desa 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 berbagai daerah di Jawa. Diantaranya dari Demak Jepara, Kendal, dan Batang (Jawa Tengah),
Gresik, Indramayu (Jawa Barat), Jakarta Utara dan Surabaya (Jawa Timur).

Ada juga komunitas nelayan dari luar Jawa seperti Buton (Sulawesi Tenggara), Manado(Sulawesi
Utara), Langkat dan Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Lampung, Lombok (Nusa Tenggara Barat).
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