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► SEMINAR NASIONAL

Menteri Susi Curhat soal Penenggelaman Kapal
BANTUL—Menteri Kelautan dan Perikanan 

Susi Pudjiastuti menjadi pembicara kunci 
dalam Seminar Nasional Kewirausahaan 
di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY), Sabtu (6/5).

Dalam kesempatan itu Susi membeberkan 
tentang rumitnya upaya penenggelaman 
kapal nelayan asing sebagaimana sering 
dilakukannya selama ini.

Sosok yang baru saja menerima gelar 
doktor honoris causa itu memaparkan, 
illegal fishing tidak hanya pada soal 
ikan saja.

Sejauh ini dia mengetahui masyarakat 
awam banyak menilai penenggelaman 
kapal hanya berkaitan dengan illegal 
fishing atau pengambilan kapal secara 
illegal oleh asing. Padahal, selain soal 
ikan, penenggelaman-kapal ternyata 
juga berkaitan pada aspek lain.

Dalam pemaparannya, Susi mengungkapkan 
banyak kalangan yang masih mencemooh 
soal penenggelaman kapal-kapal ilegal. 
"Kapal ditenggelamkan karena kapal 
tersebut merupakan kapal milik asing 
yang melakukan illegal fishing. Illegal 
fishing bukan hanya soal ikan saja, namun 
kapal-kapal asing tersebut biasanya juga 
mengambil satwa-satwa yang dilindungi," 
ujarnya di hadapan para mahasiswa

dan akademisi di UMY.
Dia memberikan gambaran seperti 

pada kasus kapal Hai Fa. Nelayan asing 
tersebut tidak hanya mengambil ikan 
di perairan Indonesia dengan jumlah 
banyak saja, namun juga membawa 
burung kakak tua, kulit buaya dan 
lain-lain yang mereka bawa dari Papua.

Banyaknya kapal asing yang masuk ke 
Indonesia, disebut Susi akibat Undang- 
Undang Kementerian Kelautan dan 
Perikanan yang membuka nasionalisasi 
bagi kapal-kapal nelayan asing.

"Pada 2004, itu dikeluarkan izin 
nasionalisasi kapal-kapal nelayan asing. 
Sayangnya izin tersebut yang banyak 
disalahgunakan oleh nelayan asing. 
Mereka memiliki 10 kapal, yang ada 
surat ijinnya hanya satu, yang lainnya 
di fotokopi. Ini juga berimbas pada 
penurunan hasil laut di tahun tersebut 
hingga 2013," terang Susi.

Dalam menyelesaikan masalah tersebut, 
Susi menambahkan perlu langkah yang 
spesifik. Pasalnya laut itu berbeda dengan 
daratan. Jumlah perbatasan laut di 
Indonesia dengan negara lain itu sebanyak 
99,7% dibandingkan jumlah perbatasan 
di daratan. Sedangkan laut tidak bisa 
dipagari, tidak bisa juga ditunggui terus

menerus. Oleh karenanya butuh upaya 
spesifik seperti dengan penenggelaman 
kapal.

"Karena kalau hanya dengan pelelangan 
kapal saja, biasanya nanti akan dibeli 
lagi oleh orang yang punya kapal. Dan 
bahkan akan dibeli dengan harga rendah. 
Dengan begitu kasus illegal fishing akan 
terus terjadi," jelas Susi.

Proses penenggelaman kapal juga 
disebut Susi sebagai proses yang panjang. 
Dia sadar betul masyarakat banyak 
yang bilang kalau orang bodoh saja 
juga mampu untuk menenggelamkan 
kapal. Padahal tidak demikian, sebelum 
menenggelamkan kapal, kapal harus 
ditangkap dahulu. Penangkapan itu butuh 
satelit, informasi, data, pasukan, orang 
dan tentunya juga kapal.

Disamping itu, Susi juga menjelaskan 
bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan 
memiliki tiga pilar untuk meningkatkan 
perikanan di Indonesia.

"Tiga pilar tersebut ialah kedaulatan, 
kesejahteraan dan keberlanjutan. Kami 
berusaha untuk membentuk kedaulatan 
untuk para nelayan-nelayan di Indonesia, 
sehingga mereka bisa mencapai kesejahteraan. 
Selain itu harus didukung dengan aspek 
keberlangsungan," tegas Susi. (A rif wahyudi)


