Kiara: Program KKP Tidak Mensejahteraan
Nelayan
“Peningkatan produksi perikanan masih menjadi prioritas pemerintah. Tantangannya
adalah selama ini kenaikan produksi tidak memberikan kesejahteraan kepada nelayan,”
kata Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim dalam keterangan tertulis yang diterima di
Jakarta, Kamis (18/12). Jakarta, Aktual.co — Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara)
meminta kenaikan produksi perikanan tidak dijadikan patokan utama dalam mengukur keberhasilan
program karena tidak seiring dengan peningkatan kesejahteraan nelayan. “Peningkatan produksi
perikanan masih menjadi prioritas pemerintah. Tantangannya adalah selama ini kenaikan produksi
tidak memberikan kesejahteraan kepada nelayan,” kata Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim
dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (18/12). Menurut Abdul Halim, daya saing
produk perikanan dari berbagai kampung nelayan di Tanah Air juga dinilai belum serius digarap.
Ironisnya, perluasan kawasan konservasi perairan juga dijadikan sebagai target pelaksanaan
anggaran. Akibatnya luasan wilayah tangkap nelayan menyempit, modal melaut dan harga jual hasil
tangkapan ikan tidak sebanding. “Dengan perkataan lain, politik anggaran Presiden Jokowi belum
menyasar upaya perlindungan dan pemberdayaan untuk kesejahteraan nelayan,” kata Abdul Halim.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan berupaya untuk meningkatkan kompetensi
bisnis dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, serta pengolah dan masyarakat pesisir lain
guna memperkuat dan meningkatkan daya saing. “Pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya
nelayan harus mulai dididik untuk mengenal bisnis sehingga bisa menjadi pelaku usaha yang andal
dan bukan hanya sebagai obyek semata,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
dalam siaran pers KKP yang diterima di Jakarta, Senin (8/12). Menurut Susi, dengan kompetensi
bisnis yang dimiliki setiap pelaku usaha dapat memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan
perikanan yang tersedia secara optimal dan berkelanjutan, seperti nelayan tradisional diharapkan
mampu memanfaatkan perairan Indonesia menjadi sumber kehidupan dan peningkatan
kesejahteraan. Selain itu, ujar dia, pembudidaya ikan mampu memanfaatkan lautan dan
menghasilkan produk perikanan budidaya yang berkualitas secara efisien. Kemudian, para pengolah
mampu meningkatkan nilai tambah produk perikanan sehingga mampu bersaing di pasar global.
“Sedangkan masyarakat pesisir lainnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dengan
memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki,” katanya. Pemerintah juga akan
terus berupaya memberikan perlindungan usaha dan kesempatan berusaha antara lain dengan
menjamin kemudahan dalam akses permodalan ke perbankan, sertifikasi hak atas tanah bagi
nelayan dan pembudidaya. Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengemukakan
pentingnya sinergi antarsektoral sehingga KKP akan menjalin komunikasi, integrasi dan koordinasi
dengan kementerian atau lembaga lain yang terkait. Sumber:
http://www.aktual.co/ekonomibisnis/kiara-program-kkp-tidak-mensejahteraan-nelayan

