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Presiden Joko Widodo pada 11 Maret 2022 

menandatangani Peraturan Pemerintah No. 

13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan 

Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan 

Hukum (PP PKKPH) di perairan dan yurisdiksi 

laut nasional Indonesia. Peraturan ini 

m e n g a m a n a t k a n  B A K A M L A  s e b a g a i 

koordinator institusi terkait pelanggaran 

hukum yang terjadi di perairan Indonesia. 

Kepala Bakamla Aan Kurnia menjelaskan, 

bahwa dalam PP tersebut Bakamla tidak 

mengambil alih kewenangan penyidikan dan 

penindakan. Bakamla hanya ditunjuk jadi 

koordinator pelaksanaan penyusunan 

kebijakan keamanan laut, penyusunan 

rencana patroli nasional, dan pembentukan 

tim kerja pemantauan keamanan dan 

keselamatan laut, serta diamanatkan 

mengatur check and balances penegakan 

h u k u m  d i  l a u t  y a n g  d i l a k s a n a k a n 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

H u k u m ,  d a n  K e a m a n a n 

(Kemenkopolhukam). (Kompas.com)

(Kebijakan Negara tentang Kelautan dan Perikanan)

BARRAMUDI 

Pada 18 Maret 2022, negara-negara anggota 

PBB gagal menyelesaikan metode yang 

mengikat secara hukum untuk mengelola laut 

lepas secara berkelanjutan. Kurangnya 

kesepakatan terjadi setelah hampir dua 

minggu pembicaraan di New York, tiga 

konferensi sebelumnya, dan lebih dari satu 

dekade diskusi. Konferensi antar pemerintah 

ini bertujuan untuk menyatukan negara-

negara secara global untuk mengambil 

tanggung jawab atas perairan internasional 

dengan cara yang adil dan melestarikan stok 

ikan serta sumber daya bersama lainnya 

untuk generasi mendatang.

Delegasi dari 193 negara anggota PBB 

menghadiri pembicaraan baru-baru ini, 

mencoba mengatasi kekusutan di empat 

bidang utama: pembagian sumber daya 

genetik laut (MGRs) secara adil; menerapkan 

perangkat pengelolaan berbasis kawasan 

seperti kawasan konservasi laut (KKL); 

penetapan standar analisis mengenai 

dampak lingkungan untuk kegiatan di laut 

lepas;  dan membantu negara-negara 

berkembang untuk secara efektif memenuhi 

t u j u a n  p e r j a n j i a n  d e n g a n  b e r b a g i 

pengetahuan dan teknologi kelautan dengan 

mereka. (news.mongabay.com) 

Buletin KNTI

JARING EKONOMI PESISIR

PT PLN (Persero) menghadirkan infrastruktur 

gardu listrik pertama di sentra penghasil ikan 

asin terbesar di Pulau Pasaran, Lampung. 

Pulau Pasaran dihuni oleh sekitar 374 kepala 

keluarga yang mayoritas berprofesi sebagai 

nelayan dan buruh nelayan. Keandalan 

pasokan listrik ini sangat mempengaruhi 

produktivitas masyarakat Pulau Pasaran, 

khususnya pada usaha ikan teri.

Rata-rata produksi ikan teri per pengolah 

mencapai 100 kg ikan teri dalam satu hari. 

Diketahui Pulau Pasaran memil iki  40 

pengolah ikan yang aktif sehingga total 

produksi ikan teri bisa mencapai sekitar 3 

hingga 4 ton per hari atau 60 hingga 80 ton 

dalam 20 hari kerja. (finance.detik.com)

KERAPU
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KAKAP (Kabar Perikanan Tangkap)

 Berita Rangkuman Luar Negeri

CADIK

Bisakah gelombang di samudra dan lautan kita 

membantu mengatasi krisis energi global? Secara 

teori, para ilmuwan memperkirakan bahwa energi 

gelombang secara global  dapat memenuhi 

kebutuhan listrik tahunan dunia.

Gelombang di sekitar pantai Amerika Serikat dapat 

menyediakan 66% listrik negara itu, menurut 

Administrasi Informasi Energi AS. Banyak negara - 

termasuk Australia, Cina, Denmark, Italia, Korea, 

Portugal, Spanyol, Inggris dan Amerika Serikat - 

sedang mengembangkan energi gelombang. 

Gelombang memiliki kepadatan energi tertinggi dari 

sumber energi terbarukan dibandingkan dengan 

yang lain seperti angin, matahari, biomassa dan 

panas bumi. Ini berarti gelombang memiliki potensi 

terbesar untuk menjadi kontributor penting bagi 

“ketahanan bauran energi” dunia, kata para peneliti di 

University of Plymouth. (www.weforum.org)

PT Perikanan Indonesia (Perindo) mengeklaim 

suplai ikan konsumsi harian rumah tangga 

aman menjelang Ramadhan. Direktur Utama 

P e r i n d o  I n d o n e s i a  S i g i t  M u h a r t o n o 

mengatakan, produk hasil laut merupakan 

substitusi atau pengganti dari komoditas 

daging dan unggas yang turut diburu 

menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul 

Fitri. Perindo menjamin suplai ikan mampu 

mencukupi permintaan yang melonjak 

mendekati hari puasa. Sebanyak 757 lapak 

ikan dan 382 pedagang ikan di Pasar Ikan 

Modern siap untuk menyuplai kebutuhan 

masyarakat. Perindo berupaya meningkatkan 

penangkapan ikan melalui tiga cara. Yakni 

menyerap hasil tangkapan para nelayan, 

menangkap ikan dengan kapal milik sendiri, 

dan menangkap ikan bekerja sama dengan 

pemilik kapal besar. Total produksi tangkapan 

ikan Perindo pada kuartal I 2022 per 10 Maret 

2022 sebanyak 1.609,6 ton. Tangkapan ikan 

berasal dari beberapa lokasi lumbung ikan 

Perindo, seperti Jakarta, Belawan, Padang, 

Pekalongan, Tegal, Brondong, Surabaya, 

Pemangkat, Benoa, Makassar, Ambon, Bitung, 

B a c a n ,  S o r o n g  d a n  G o r o n t a l o . 

(www.republika.co.id) 

INOVASI

kompas.com

mongabay.com

detik.com

weforum.org
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TAMBAK

KAMUS PERIKANAN/KELAUTAN 

Pelabuhan Perikanan. adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat 

kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau 

bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan
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Buletin KNTI CADIK

Ÿ 17 Maret 2022 - 

DPD KNTI Kota Semarang meneruskan 

laporan Nelayan Rumpon dan Petambak 

ikan yang bagan dan kerambanya terkena 

Kapal Tongkang yang Putus Jangkar di 

area Pelabuhan Tanjung Emas ke KSOP 

Tanjung Emas 

Ÿ 18 Maret 2022

Aceh Selatan bersilaturahmi ke Sekda 

K a b u p a t e n  A c e h  S e l a t a n , 

memperkenalkan kepengurusan dan 

program yang telah dilaksanakan.

Ÿ 18 Maret 2022

KPPI Gresik  menerima kunjungan Ketua 

H a r i a n  D P P  K N T I  m e m b i c a r a k a n 

pendaftaran KUSUKA untuk perempuan, 

Sekolah Perempuan Nelayan,serta 

penguatan ekonomi keluarga nelayan.

Warga Cipinang Melayu, Jakarta 

Timur memanfaatkan lahan kosong 

dibawah kolong Tol Becakayu untuk 

melakukan budidaya ikan lele. 

Kegiatan sudah berlangsung selama 

6 bulan, kolam sendiri dibuat dari 

h a s i l  s w a d a y a  m a s y a r a k a t . 

Pengairan kolam memanfaatkan 

aliran sungai Kalimalang. Lele hasil 

budidaya dijual Rp.400/ekor untuk ukuran benih lele, sedangkan untuk lele konsumdi dibanderol 

Rp. 23.000/Kg. (Liputan.com)

Ÿ Sistem resi gudang diharapkan dapat menstabilkan harga 

dan stok komuditas perikanan. Adapun resi gudang 

untuk rumput laut yang sudah diterbitkan, antara lain, di 

Makassar, Sidoarjo, Wakatobi, Maluku Tenggara, 

Tabanan, dan Tangerang dengan volume 9.027 ton atau 

senilai 147 miliar dengan nilai pembiayaan Rp 87 miliar. 

Sementara itu, untuk sistem resi gudang garam tercatat 

telah terbit 10 resi untuk volume 701,73 ton atau setara 

Rp 977,49 juta dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 70 juta. 

(Kompas.id)

Ÿ Forum Petani Garam Madura membahas upaya 

peningkatan produksi dan kualitas garam menjelang 

musim produksi garam 2022, di Pamekasan, Jawa Timur, 

kamis pekan lalu (16/03/2022). Selain para pejabat dari 

pihak berwenang seperti Pemprov Jatim dan pejabat dari 

Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, 

turut mengundang perwakilan petani garam dari 

sejumlah provinsi penghasil garam. Selain dalam rangka 

menyambut musim produksi garam pada 2022, ini juga 

merupakan langkah strategis petani garam dalam 

memperjuangkan nasib petani garam. (republika.co.id)

Kementer ian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) bersama Food 

and Agriculture Organization 

(FAO) melakukan restocking 

puluhan ribu ikan endemik di 

sungai Sangolan, Kabupaten 

Kampar, Provinsi Riau. Aksi ini 

sebagai upaya menjaga ikan 

e n d e m i k  d a r i  k e p u n a h a n 

sekaligus menjamin ketahanan 

p a n g a n  d i  m a s a  d e p a n . 

(kkp.go.id)

KABAR DARI DPD

PASAR IKAN

TERASI (Teras Statistik)

KALENDER NELAYAN

Harga Ikan (harga tingkat pedagang) 
PP Karangantu  sumber : pipp kkp

Rp. 75.000/kg Rp. 70.000/kg

Udang Jerbung Cumi-cumi

Produksi Perikanan Tangkap di Laut

MELAUT (Menelisik Garam dan Rumput Laut)

(Berita Budidaya Perikanan)

Rp. 20.000/kg

Kurisi

Rp. 20.000/kg

Udang Krosok

TALK SHOW 26
Mar 2022 HIMANERA UNSOED menggelar Talk Show bertajuk 

"Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Menjaga 

Kelestarian Air untuk Kehidupan yang lebih baik.

sumber : bps.go.id

WEBINAR NASIONAL 27
Mar 2022 HIMAKUA UNSOED menggelar Webinar Nasional 

bertajuk "Revitalisasi Perekonomian Negara dengan 

Peningkatan Sektor Perikanan Selama Pandemi 

Covid-19. 

kompas.id

liputan.com

kkp.go.id
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