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Jakarta, (ANTARA Lampung) – Forum Maritim yang bakal dibentuk pemerintahan Republik
Indonesia bersama-sama dengan Jepang perlu dimaksimalkan guna membantu mewujudkan konsep
Poros Maritim Dunia yang dicetuskan Presiden Joko Widodo.
“(Forum Maritim RI-Jepang) dimaksimalkan untuk mendukung visi Poros Maritim Jokowi,” kata
Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Abdul Halim juga mengingatkan bahwa Jepang berkepentingan membentuk Forum Maritim dengan
Indonesia.
Hal itu, ujar dia, karena sekitar 70 persen pasokan sumber energi Negeri Sakura itu melewati
perairan nasional Indonesia.
Sebagaimana diwartakan, Indonesia dan Jepang sepakat membentuk forum maritim yang menjadi
wadah bagi kedua negara untuk mengembangkan kerja sama dalam hal keamanan maritim, industri
maritim, dan infrastruktur maritim.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe di Kantor PM Jepang, Tokyo,
Senin (23/3), sepakat untuk membentuk forum maritim melalui pernyataan bersama kepada media
setelah pertemuan bilateral.
Kerja sama antara pemerintahan Republik Indonesia dan Jepang itu meliputi forum khususnya di
bidang keamanan maritim, industri maritim, dan infrastruktur maritim.
Pemerintah juga telah bertekad mempercepat pembangunan infrastruktur terutama dalam berbagai
bidang yang terkait dengan sektor maritim agar selaras dengan program Poros Maritim Dunia yang
dicanangkan Presiden Joko Widodo.
“Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla ini mengusung misi mempercepat
pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim,” kata Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Untuk itu, lanjut Basuki, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas untuk
meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya
saing bangsa di lingkup global yang berfokus keterpaduan konektivitas daratan-maritim.
Sebelumnya, program Poros Maritim Dunia yang rencananya akan diwujudkan di Indonesia dimulai
dengan berbagai kebijakan sektor kelautan dan perikanan guna mengatur stok ikan agar sumber
daya dapat berkelanjutan hingga generasi mendatang.
“Inilah bentuk poros maritim di bidang perikanan. Kita stop suplai dari pencuri-pencuri ikan yang
mengisi industri negara tetangga, kita mengatur dari sini,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan
Susi Pudjiastuti di Jakarta, Selasa (24/2).
Dengan demikian, menurut Susi Pudjiastuti, berbagai kebijakan yang dikeluarkan Kementerian
Kelautan dan Perikanan menjadi titik poin dari pembangunan sektor kemaritiman di bidang
perikanan.
Sedangkan sinergi dengan kementerian lainnya juga telah dilakukan KKP antara lain dengan
pembangunan beragam infrastruktur di berbagai daerah serta pembangunan kapasitas kelembagaan
dan sumber daya manusia.

“Program ini termasuk penyelesaian pelabuhan perikanan. Untuk pelabuhan perikanan yang besarbesar tidak kita kelola sendiri tetapi akan kita keroyokan ramai-ramai dengan Kementerian
Perhubungan dan PU,” katanya.
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