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)YA (KR) - Kegiatan perikanan ganisasi internasional, sehingga pena- dalam kejahatan ini, bukan hanya pen- hanya berkaitan dengan pengambilan 
iH nt snVi (Tlleonl fish ina 't h n k n n  ncranannva maniaHi l in ta s  necrara.” n ia t  cu ria n  ik an , tetani bisa ada kerusakan kaDal secara illeeal oleh asins. Selain

YOGYA (KR) - Kegiatan perikanan 
yang tidak sah (Illegal fishing) bukan 
hanya masalah yang dihadapi Indonesia, • 
karena banyak negara yang mempunyai 
laut juga menghadapi permasalahan 
yang sama. Tak sedikit kapal yang mem
bawa belasan atau puluhan bendera de
ngan awak dari pelbagai bangsa, sehing
ga illegal fishing seperti kejahatan teror
ganisasi internasional.

”Saya akan diundang dalam perte
muan di PBB. Di forum itu saya akan 
bicara dan mendesak untuk menjadikan 
illegal fishing sebagai kejahatan teror

ganisasi internasional, sehingga pena
nganannya menjadi lintas negara,” ujar 
Menteri Kelautan dan Perikanan Dr 
(HC) Susi Pudjiastuti ketika menjadi 
keynote speaker seminar nasional lnno- 
vation, Technology and Social Entre- 
preneurship yang diselenggarakan da
lam rangkaian Milad Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu 
(6/ 5).

Menurut Susi, bila PBB telah mem
berikan edaran yang menyatakan illegal 
fishing sebagai kejahatan internasional, 
interpol juga bakal turun tangan. Sebab,

dalam kejahatan ini, bukan hanya pen
curian ikan, tetapi bisa ada kerusakan 
lingkungan, penyelundupan narkoba, 
bahkan kemungkinan penjualan manu
sia.

’Tni bukan kejahatan biasa, namun 
sudah menyangkut kejahatan interna
sional yang terorganisir. Sayangnya, 
dunia belum mengategorikan itu,” tam
bahnya.

Diakui Menteri Susi, penenggelaman 
kapal yang dilakukan selama ini, ternya
ta menemukan banyak hal lain. "Ma
syarakat menilai penenggelaman kapal

hanya berkaitan dengan pengambilan 
kapal secara illegal oleh asing. Selain 
soal ikan, penenggelaman kapal juga 
berkaitan dengan aspek lain,” kata 
Susi Pudjiastuti.

Dalam kasus terakhir, yakni kapal 
Haifa di Papua, disebut Susi, mereka 
tidak hanya mengambil kekayaan laut 
ikan, namun juga satwa-satwa lain 
yang dilindungi. Ada kakaktua, kulit 
buaya, penyu babi dan lain-lain. Selain 
itu, juga ada “kapal keruk’besi tua atau 
kapal kuna yang tenggelam di per
airan Indonesia. (Fsy)-f


