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► ILLEGAL FISHING

Menteri Susi Bakal Datangi PBB
BANTUL—Resah dengan maraknya illegal eksploitasi sesaat, sehingga sekarang lebih

fishing, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi membangun budidaya,” kata Susi.
Pudjiastuti akan mendatangi PBB bulan depan. Illegal fishing sendiri, menurut Susi sangat 

Pertemuan itu, diakui Susi merupakan merugikan Indonesia. Selama tiga dekade, ikan
hasil fasilitasi yang dilakukan United Nations di Indonesia selalu dicuri dan terlihat masif sejak
(UN) General Assembly President Peter 2004. Hal itu terefleksikan dari jumlah rumah 
Thompson. Melalui pertemuan itu, Susi tangga nelayan di Indonesia yang jumlahnya 
memang bermaksud membahas persoalan menurun dari 1,6 juta jadi 800 ribu. Pendapatan
illegal fishing dari kacamata nelayan di Pangandaran pada 1990

bisa mencapai Rp4,5 juta sampai 
Rp7 juta per bulan dan mendadak 
Mang pada 2004.

P u k a t  H a r im a u
Tak hanya itu, pelarangan penggunaan 

cantrang yang diprotes nelayan Pantura 
Jawa pun diakui Susi tetap akan 
berlanjut. Menurutnya, cantrang itu

________  __________ , _ tak ubahnya serupa alat tangkap
Yogyakarta (UMY), Sabtu (6/5). Susi PudJ|astutl pukat harimau yang sangat tidak 

Setelah nantinya PBB membuat edaran, kata ramah lingkungan. “Lagipula, hanya kapal
dia, interpol pun bisa bergerak untuk melakukan berkapasitas ratusan grosston saja yang bisa
eksekusi. Ia menyebutkan, sejumlah negara menggunakan cantrang itu,” kataya. 
sudah mendukung penyelesaian persoalan ini, Terkait itu, Mugari, salah satu nelayan
seperti, beberapa negara-negara di Eropa, Papua asal Bantul membenarkan, cantrang itu
Nugini, Timor Leste, dan masih banyak lagi, memang tak jauh beda dengan pukat harimau.

Tak hanya menjalin komunikasi dengan dunia Digambarkannya, alat tangkap cantrang itu
internasional saja, terkait illegal fishing itu, Susi berupa jaring yang membentuk huruf V. Lebar
juga mengimbau kepada masyarakat untuk sayap atau muka cantrang bisa mencapai 
turut serta menjaga sumber daya perikanan. 300 meter sedangkan panjang bisa lebih dari 
Salah satunya adalah dengan pemilihan alat satu kilometer dengan mata jaring yang bisa 
tangkap ikan yang ramah lingkungan. “Saat mencapai tujuh inchi dan semakin menyempit
ini dunia menuju tahap berkelanjutan, bukan di ujungnya. (A rie f ju n ia n to )

transnasional. “Masalah ini 
melibatkan kapal yang berbeda, 
kru yang berbeda, bendera negara 
yang berbeda, dengan aktivitas 
beragam mulai dari pencurian 
ikan sampai penyelundupan,” kata 
Susi saat ditemui usai menjadi 
pemateri dalam Seminar Nasional 
Kewirausahaan yang digelar di 
Universitas Muhammadivah


