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Presiden menerbitkan Peraturan Presiden 

No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi 

Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-

2025, sebagai bentuk komitmen pemerintah 

pada pembangunan ekosistem kemaritiman. 

Perpres ini merupakan kelanjutan dari narasi 

Poros  Mar i t im Dunia  pada  Perpres 

sebelumnya, yakni Perpres No. 16 Tahun 

2017 yang tetap berlaku. Rencana Aksi 

terbagi atas 374 program kegiatan strategis 

di bidang kemaritiman pada masing-masing 

4 0  K e m e n t e r i a n / L e m b a g a  y a n g 

berpartisipasi sebagai penanggung jawab 

kegiatan. Perpres ini juga dilengkapi dengan 

beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang 

akan diukur agregasinya di akhir periode, 

untuk menghitung seberapa besar dampak 

pembangunan kelautan melalui Rencana 

Aksi ini pada kehidupan masyarakat secara 

langsung. (Kompas.com)

(Kebijakan Negara tentang Kelautan dan Perikanan)

BARRAMUDI 

Saat ini, lebih dari 50 juta perempuan terlibat 

dalam perikanan dan akuakultur di seluruh 

dunia, dan kontribusi mereka terhadap 

pendapatan rumah tangga dan masyarakat 

tidak dapat diabaikan.

Muzna, lulusan Ilmu Kesehatan dan Nutrisi 

dari Oman, merupakan penerima manfaat 

dari proyek Pengembangan Kapasitas 

Asosiasi Perempuan Pesisir FAO, yang 

mendukung dan memperkuat  peran 

perempuan di sektor pengolahan perikanan 

skala kecil di tanah air. Dia memperoleh 

keterampilan administrasi dan perencanaan 

strategis, membantunya mengembangkan 

r e n c a n a  b i s n i s  y a n g  k o n k r e t  u n t u k 

perusahaannya. FAO mendukung upaya 

mereka untuk meningkatkan visibilitas dan 

kontribusi mereka pada sektor penting secara 

global. (fao.org)

Buletin KNTI

JARING EKONOMI PESISIR

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

menyiapkan anggaran sebesar Rp37,53 miliar 

untuk mendorong peningkatan sektor 

kelautan dan perikanan di Provinsi Riau. Dana 

tersebut terbagi dalam sejumlah lingkup 

kegiatan yang dilakukan oleh 8 unit kerja KKP 

selama 2022. Provinsi Riau sangat strategis 

dan menjadikan akses pasar produk 

perikanan Riau seperti Udang Vaname, Kakap 

Putih, Kerang-kerangan dan Kepiting Bakau 

dapat menjangkau pasar Malaysia dan 

Singapura, dengan dukungan sarana dan 

prasarana yang dikelola dengan baik serta 

komitmen dari KKP. Tercatat selama 2021, 

BKIPM Pekanbaru menerbitkan 1.292 

sertifikat ekspor. Selain itu, laboratorium 

BKIPM Pekanbaru juga telah mengantongi 

sertifikat pengujian bakteri, virus, parasit, 

mikotik hingga organoleptik berstandar SNI 

I S O / I E C  1 7 0 2 5 : 2 0 1 7 .  ( i n f o p u b l i k . i d )

KERAPU
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KAKAP (Kabar Perikanan Tangkap)

 Berita Rangkuman Luar Negeri

CADIK

Sebuah studi baru disebut sebagai "secercah 

harapan" untuk terumbu karang, yang rentan 

terhadap kerusakan karena lautan menjadi lebih 

panas dan cuaca ekstrem menjadi lebih sering karena 

krisis iklim. Ilmuwan AS mengatakan mereka telah 

menemukan cara untuk meningkatkan "stamina" 

organisme ketika menghadapi tekanan panas - dan 

dengan demikian meningkatkan peluang mereka 

untuk bertahan hidup di dunia yang memanas.

Penelit ian terbaru melihat terumbu karang 

ditempatkan dalam kondisi yang berbeda di 

laboratorium: satu kelompok ditempatkan pada suhu 

yang berfluktuasi - antara 28C dan 31C dua kali sehari 

- sementara yang lain disimpan pada suhu stabil 28C 

selama tiga bulan. Kelompok yang ditempatkan pada 

suhu yang berfluktuasi mengalami pemutihan lebih 

bertahap daripada yang disimpan pada suhu 28 

derajat celcius. (independent.co.uk)

Nelayan Natuna dan pengamat kelautan 

meminta aturan Permen KP No.18/2022 

tentang alat tangkap ikan berupa jaring tarik 

berkantong harus disosialisasikan lagi, setelah 

ditemukan jaring itu pada kapal KM Sinar 

Samudra yang ditangkap aparat keamanan. 

Perlu upaya untuk membuktikan secara 

transparan apakah alat perikanan tangkap 

berupa jaring tarik berkantong itu ramah 

lingkungan atau malah merusak ekosistem 

dan biota laut seperti cantrang. 

KKP sendiri menyatakan penerbitan Permen 

KP No.18/2021 sudah melalui analisis yang 

matang dan jaring tarik berkantong adalah 

alat tangkap ramah lingkungan. Direktur 

Eksekutif  Pusat Kaj ian Marit im untuk 

Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan, 

langkah pemerintah  mendorong nelayan 

beral ih  dar i  cantrang ke jar ing tar ik 

berkantong adalah salah satu bentuk 

pelanggaran regulasi .  Sementara i tu, 

Perkumpulan Nelayan Mina  Santosa 

menegaskan kapal yang berada dibawah 

perkumpulannya dari Jawa sudah sesuai 

aturan pemerintah. Menurutnya, jika terdapat 

beberapa kapal yang melanggar, seperti yang 

terjadi  di  Natuna,  i tu adalah oknum. 

(Mongabay.com)

INOVASI
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TAMBAK

KAMUS PERIKANAN/KELAUTAN 

Logbook: Sebuah catatan terperinci, umumnya catatan resmi berisi aktivitas penangkapan ikan di kapal yang terdaftar secara sistematis di atas 

kapal penangkap ikan, biasanya termasuk informasi tentang tangkapan dan komposisi spesiesnya, upaya penangkapan dan lokasi yang 

sesuai. Pengisian buku catatan harian kapal dapat menjadi persyararatan wajib untuk memperoleh izin penangkapan ikan. 
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KORAL  (Konservasi dan Ruang Laut) 
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Buletin KNTI CADIK

Ÿ 10 Maret 2022 - 

DPP KNTI mengadakan Pelatihan Desain 

Grafis yang di ikuti oleh pengurus media 

sosial DPW dan DPD KNTI 

Ÿ 8 Maret 2022

Koperasi KNTI Demak mengikuti pelatihan 

Koperasi Dasar yang diselenggarakan 

oleh Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah

Perusahaan rintisan PT Atnic Ekotekno Wicaksana (Jala Tech) 

yang bergerak di bidang teknologi akuakultur, khususnya 

budidaya udang, akan melakukan ekspansi ke Vietnam pada 

pertengahan Maret 2022. Ekspansi ke Vietnam merupakan cara 

agar perusahaan bertambah besar. Di Vietnam Jala Tech 

berpartner dengan komunitas (petambak udang). Alasan 

mereka memilih Vietnam untuk memperbesar pasar, karena 

produksi udang di sana mencapai 500-600 ribu ton per tahun. 

Sedangkan produksi industri udang nasional hanya mencapai 

sekitar 300 ribu ton per tahun. Jala Tech sendiri saat ini memiliki 

beberapa jasa yang ditawarkan yaitu sensor air berteknologi 

Internet of Things (IoT), fasilitas pembiayaan, manajemen 

tambak, dan lainnya. (katadata.co.id/)

Ÿ Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono saat meninjau lokasi budidaya 

rumput laut di perairan Jailolo, Kab Halmahera barat, Provinsi 

M a l u k u  U t a r a ,  m e n y a m p a i k a n  k o m i t m e n n y a  d a l a m 

meningkatkan produksi rumput laut. Ia meminta jajarannya untuk 

memperkuat pendampingan termasuk penyiapan teknolgi untuk 

mendukung kegiatan budidaya. Hal ini disebabkan potensi yang 

masih sangat besar, baru termanfaatkan sekitar 20 persen. 

Sementara rumput laut, udang dan tuna cakalan, nilai eksportnya 

sepanjang tahun lalu mencapai 345 juta US Dollar. (jurnas.com)

Ÿ Produk garam tradisional Desa Les, Kec. Tejakula, Bali Utara 

sedang memperluas pemasaran. Pembuat garam tradisional yang 

telah ada sejak turun menurun itu telah memberi kesejahteraan 

kepada para pembuatnya. Walau masih menggunakan metode 

dan peralatan yang konvensional, namun pihaknya optimis 

memiliki pangsa pasar tersendiri. Kemasan dan pemasaran 

garam ini memberdayakan Badan usaha Milik Desa (Bumdes) Sari 

Lestari dengan mencoba kemasan secara modern. Di samping itu, 

branding garam ini dengan menonjolkan sebagai produk unik dan 

khas dari Desa Les. Untuk harga jual, rata-rata garam dijual Rp 

8.000 sampai Rp 10.000 dengan berat sekitar 0,5 kg (Balipost.com)

Perebutan lahan antara perusahaan dan warga lokal kini 

mulai memanas kembali setelah dua tahun diam di Pulau 

Wamonii, Sulawesi Tenggara. Perusahan, PT Gema Kreasi 

Perdana (GKP), anak perusahaan Harita Group. Sekitar 707 

hektar konsesi merupakan izin pinjam pakai kawasan hutan 

(IPPKH), sementara lahan-lahan tersebut merupakan 

pemukiman warga dan lahan perkebunan rakyat. 

Pada Kamis, 3 Maret 2022 lalu, GKP bersiap membuat jalan untuk rute tambang menuju 

dermaga. Jalan tambang itu kelak akan membelah gundukan dan lahan garapan masyarakat dari 

pelabuhan bongkar muat perusahaan di pesisir laut. Jarak dari pemukiman utama hanya sekitar 

300 meter. Sementara dermaga tempat bersandar perahu nelayan dari pelabuhan bongkar 

hanya 200 meter. Pesisir Wawonii, adalah ruang kehidupan nelayan. Tempat mereka memancing 

kerapu hingga sunu. Sekitar tiga mil dari bibir pantai, ada beberapa rumpon ikan, untuk pelagis 

besar seperti cakalang. (Mongabay.co.id)

KABAR DARI DPD

PASAR IKAN

TERASI (Teras Statistik)

KALENDER NELAYAN

Harga Ikan di PP Bungus 
(harga tingkat pedagang) 

source : pipp kkp

Rp. 20.000/kg Rp. 20.000/kg

Tetengkek Cumi-cumi

Perbandingan Nilai Tukar Nelayan

MELAUT (Menelisik Garam dan Rumput Laut)

(Berita Budidaya Perikanan)

Rp. 21.500/kg

Teri

Rp. 42.000/kg

Madidihang

jurnas.com

Pelatihan Software Training 
Auotodock 4.2 12

Mar 2022

BASIC UNPAD mengadakan pelatihan Software 

training Auotodock 4.2 

sumber : bps.go.id
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