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ILLEGAL FISHING i /

Punya 10 Kapal Izin hanya 
Satu, yang Lain Difotocopi

BANTUL - Aksi penenggelaman kapal 
sering diidentikkan dengan Menteri Kelau
tan dan Perikanan Susi Pudji Astuti. Aksi itu 
juga sering dikaitkan dengan illegal fishing 
atau pengambilan kapal secara ilegal oleh 
pihak asing. Padahal, ada banyak aspek yang 
berkaitan di dalamnya, selain soal ikan
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TEGAS: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudji Astuti saat 
berbicara dalam Seminar Nasional Kewirausahaan di UMY, kemarin.
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Pernyataan ini disampaikan 
Mentri Susi Pudji Astuti dalam 
Seminar Nasional Kewirausa
haan di Universitas Muhamma
diyah Yogyakarta (UMY), kema
rin (6/5). Dalam kesempatan ini 
Susi menyampaikan masih 
banyak kalangan baik di ma
syarakat maupun para petinggi 
yang memandang sebelah ma
ta soal penenggelaman kapal- 
kapal ilegal.

"Tak banyak masyarakat di 
Indonesia mengetahui bahwa 
kapal-kapal asing yang pernah 
saya tenggelamkan juga mela
kukan aksi ilegal lainnya, se
perti mengampil satwa-satwa 
yang dilindungi. Seperti pada 
kasus kapal Hai FA, mereka tidak 
hanya mengambil ikan di pe
rairan Indonesia dengan jumlah 
banyak saja, namun juga mem
bawa burung kakaktua, kulit 
buaya, dan lain-lain yang me
reka bawa dari Papua. Oleh se
bab itu, tidak bisa illegal fishing 
hanya dikaitkan pada satu aspek 
saja,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan ba
nyaknya kapal asing yang masuk 
ke Indonesia merupakan akibat 
dari undang-undang yang mem

buka izin nasionalisasi untuk 
kapal-kapan nelayan asing 
pada tahun 2004. "Izin nasio
nalisasi itu banyak disalahguna
kan. Punya 10 kapal tapi surat 
izin hanya satu, yang lain difo
tocopi. Jelas itu berdampak 
pada penurunan hasil laut di 
tahun tersebut hingga 2013," 
ungkap menteri yang dulu ber
sekolah di Jogja ini.

Menurut Susi, perlu langkah

spesifik untuk menangani ma
salah-masalah tersebut. "Laut 
kan tidak bisa dibatasi, jumlah 
perbatasannya dengan negara 
lain sekitar 99,7 persen, tidak 
mungkin ditunggu dan diawasi 
terus menerus. Penenggelaman 
kapal itu salah satu cara spesifik. 
Kalau hanya dengan pelelangan 
kapal, nanti bisa dibeli lagi oleh 
oknum yang sama dan melaku
kan illegal fish ing  kembali,"

tuturnya.
Dikatakan, proses penenggf 

laman kapal juga perlu prose 
yang panjang seperti melakuka 
penangkapan yang membt 
tuhkan satelit, informasi dat; 
pasukan, orang, dan juga kapa 
Selain itu ada tiga pilar yan 
harus diterapkan dalam upa\ 
meningkatkan perikanan di Indt 
nesia, antara lain, kedaulatai 
kesejahteraan dan keberlanjutai

"Kami mulai dengan member 
tuk kedaulatan untuk para nt 
layan-nelayan di Indonesi; 
sehingga mereka bisa mencapi 
kesejahteraan. Selain itu haru 
didukung dengan aspek kebei 
langsungan," tegasnya.

Dalam materinya, Susi jug 
m enjelaskan tentang pei 
kembangan teknologi dan iri 
formasi, serta mengingatka: 
para mahasiswa untuk tida 
menyia-nyiakan waktu. "Guna 
kan waktu sebaik-baiknya ka 
rena kita hidup sangat terbata: 
Jangan banyak menghabiska 
waktu dengan memainkan sc 
cial media saja. Jika Anda me 
miliki waktu 30 menit dan di 
gunakan untuk membaca, suda 
banyak halaman yang mampi 
dibaca. Oleh karena itu, opti 
malkan waktu yang Anda punya, 
pesan Susi. (ita/laz/ga)


