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berantasan pencurian ikan 
oleh kapal asing (illegal fis- 
hing) mampu meningkat
kan jumlah ikan yang ada 
di perairan Indonesia. Men
teri Kelautan dan Perikan
an Republik Indonesia, Susi 
Pudjiastuti, mendorong ge
nerasi muda mau berwirau
saha di bidang kelautan.

Susi menegaskan, komit
men pemerintah dalam men
jaga sumber daya alam be
rupa ikan sangat tinggi. Di 
tahun 2016 saja, Kemente- 
rian Kelautan dan Perikan
an (KKP) berhasil meneng
gelamkan 236 kapal asing 
maupun lokal yang melaku
kan pencurian ikan di perair
an Indonesia.

“Apa langkah kita? meng
hilangkan illegal fishing se
hingga ikan jadi banyak dan 
nelayan bisa tangkap ikan 
lagi, itu yang paling utama 
dan mendasar," ujar Menteri 
Susi di kampus UMY, Sab
tu (6/5).

Susi berbicara dalam semi
nar nasional bertajuk “ Innova- 
tion, Technology, and Social 
Entrepreneurship” pada Sab
tu (6/5) di UMY. la memberi
kan paparan tentang Strate
gi Entrepreneurship di bidang 
Kelautan Dan Kemaritiman 
dalam rangka meningkatkan 
daya saing bangsa Indonesia 
di era MEA.

la menyebut, ketersedia
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SEMINAR - Susi Pudjiastuti menjadi pembicara dalam seminar nasional ber
tajuk "Innovation, Technology, and Social Entrepreneurship" di UMY, kemarin.

an ikan di Indonesia sudah 
mulai melimpah. Nelayan 
dengan mudah menangkap 
ikan, sehingga ini merupa
kan kesempatan yang baik 
bagi siapa saja untuk berbis
nis atau wirausaha di bidang 
kelautan atau perikanan.

“ Komitmen pemerintah 
sudah tinggi, kita juga kon
sisten terhadap penegakkan 
regulasi dan hasilnya ikan 
sudah mulai melimpah, ini 
saatnya masyarakat memu
lai wirausaha di bidang per
ikanan karena nilainya sa
ngat besar dan ikan adalah 
sumber daya keberlanjutan,” 
ungkapnya.

la menuturkan, masih se
dikit masyarakat yang mau 
berwirausaha di bidang per

ikanan. Padahal 70 persen 
wilayah Indonesia adalah 
perairan dan ikan merupa
kan sumber daya alam yang 
bisa diperbaharui pun di
kembangkan.

Indonesia membutuhkan 
banyak pengusaha-pengusa
ha baru, karena menjadi wi
rausaha berarti menjadi diri 
yang independen. Generasi 
muda atau milenial yang su
dah terbiasa dengan gadget 
atau gawai bisa lebih mudah 
memulai usaha.

“Hentikan menyia-nyia- 
kan waktu dengan membaca 
yang tidak perlu, sudah sa
atnya menggunakan gadget 
kita untuk berbisnis dan me
mulai berwirausaha,” tutur
nya. (gil)


