
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal berkoordinasi dengan aparat keamanan guna
mengatasi aktivitas kriminal perompakan di laut Indonesia.

“KKP bakal mengoordinasikan terkait permasalahan perompakan yang terjadi di laut,” kata Menteri
Susi dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta, Selasa (23/8).

Menteri Susi memaparkan, selama ini ada masyarakat nelayan dari Cirebon dan Indramayu yang
menangkap di Selat Karimata di Lampung, hasil tangkapannya dirompak oleh sejumlah pihak. Selain
itu, ujar dia, pada hari ini juga ada ratusan orang nelayan yang mendatangi KKP dan menginginkan
agar nelayan diberikan perlindungan saat menangkap ikan, serta agar hal tersebut diteruskan ke
pihak berwajib.
“Sekjen KKP Sjarief Widjaja akan berangkat ke Lampung besok untuk berkoordinasi,” katanya.

Susi menuturkan, kunjungan itu juga dalam rangka membuat tim gabungan untuk mengamankan
penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Menteri Kelautan dan Perikanan juga
mengungkapkan bahwa kebanyakan dari nelayan yang mengalami nasib dirompak tersebut adalah
nelayan rajungan.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak Menteri Kelautan dan
Perikanan Susi Pudjiastuti segera mengatasi aksi perompakan yang baru-baru ini terjadi di sejumlah
titik di kawasan perairan Indonesia. “Upaya Menteri Susi Pudjiastuti dalam memastikan kedaulatan
di perairan Indonesia kembali diuji,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Selasa
(23/8).

Menurut Abdul Halim, dalam tiga bulan terakhir nelayan di Cirebon, Subang, hingga Karawang
harus kocar-kacir menghadapi perompakan dan pencurian hasil tangkap nelayan. Perompakan
terjadi, katanya, dengan menggunakan kapal jenis “speed lidah” dan dikabarkan membawa senjata
api berlaras panjang dalam melakukan aksi kriminalitas tersebut. “Nelayan dalam keadaan tertekan
dan akhirnya harus merelakan hasil tangkapannya diambil oleh para perompak,” katanya.

Berdasarkan data dari Kiara, kasus perompakan itu telah merugikan setidaknya 250 nelayan yang
menjadi korban dengan jumlah kerugian diperkirakan mencapai lebih dari Rp 10 miliar.
Sebelumnya, aparat Ditpolair Polda Lampung diberitakan menangkap tiga perompak yang
meresahkan nelayan di perairan Pantai Timur Kuala Seputih Kabupaten Tulangbawang, Provinsi
Lampung. “Iya, kami menangkap lima orang perompak yang beroperasi di perairan Pantai Timur,”
kata Kanit Tindak Subdir Gakum Polair Polda Lampung, AKP Resky Maulana, di Bandarlampung,
Ahad (21/8). Menurut dia, tersangka yang ditangkap berinisial, AR (36 tahun), SG (25 tahun), UD (20
tahun), TI (30 tahun), dan MM (26 tahun) kelimanya merupakan warga Kuala Seputih, Kabupaten
Tulangbawang Provinsi Lampung.
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