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Belasan kawasan pengelolaan perikanan 

khusus nelayan kecil, akan dibentuk di 10 

kabupaten di Sulawesi Utara. Inisiatif 

Pemerintah Provinsi Sulut diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

pesisir sembari melindungi ekosistem. 

Kawasan pengelolaan perikanan tersebut 

merupakan wujud dari program Pengelolaan 

Akses Area Perikanan (PAAP) yang digagas 

Rare, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat 

di tingkat global. Dalam praktiknya, sebuah 

kawasan konservasi laut (marine protected 

areas) kecil akan dibentuk pada jarak 2-4 mil 

laut (3,7-7,4 kilometer) dari garis pantai. 

Komunitas nelayan setempat akan mengatur 

sendiri, antara lain, kawasan larang ambil 

serta pihak-pihak yang diizinkan menangkap 

ikan di sana. Penerapan PAAP sudah terbukti 

efektif di beberapa daerah, seperti Papua 

B a r a t  d a n  S u l a w e s i  T e n g g a r a .  I a 

mencontohkan di Raja Ampat, nelayan yang 

dahulu hanya mendapat 1,6 kilogram ikan 

s e l a m a  s a t u  j a m  m e l a u t  k i n i  b i s a 

mendapatkan 3,8 kilogram setelah PAAP 

diimplementasikan. (kompas.id)

(Kebijakan Negara tentang Kelautan dan Perikanan) BARRAMUDI 

Delapan  pene l i t i  mengana l i s i s  data 

inventarisasi dan target iklim yang dibuat oleh 

setiap negara antara Desember 2015, ketika 

Perjanjian Paris diadopsi, dan November 

2021, ketika COP26 berlangsung di Glasgow. 

Mereka menyarankan bahwa puncak 

pemanasan dapat dibatasi hingga 1,9-2,0°C 

(3,4-3,6° Fahrenheit) jika semua janji dipenuhi 

secara penuh dan tepat waktu. Di sisi lain, 

para peneliti menemukan bahwa janji iklim 

yang direvisi hanya memiliki peluang 6-10% 

untuk memenuhi tujuan yang lebih ambisius 

yaitu menjaga suhu global di bawah 1,5°C 

(2,7°F) seperti yang ditetapkan dalam 

Perjanjian Paris.

Peneliti juga berpendapat bahwa pemanasan 

global hanya dapat dibatasi jika ada tindakan 

yang cukup dalam 10 tahun ke depan dan jika 

tujuan jangka panjang terpenuhi dan 

dipertahankan melampaui tanggal target 

mereka. Mereka menambahkan bahwa sama 

pentingnya bagi negara-negara untuk 

memenuhi janji tanpa syarat dan bersyarat; 

janji tanpa syarat mengacu pada target yang 

dapat dipenuhi tanpa bantuan seperti 

dukungan keuangan dari negara lain, dan janji 

bersyarat mengacu pada mereka yang 

mengandalkan dukungan semacam ini. 

(mongabay.com)

Buletin KNTI

JARING EKONOMI PESISIR

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

melatih masyarakat di Serang, Banten, untuk 

mewujudkan program Kampung Nelayan 

Maju yang dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi pesisir. Masyarakat perlu didorong 

dengan kompetensi yang mumpuni, terutama 

peran istri nelayan dalam memanfaatkan 

hasil produksi perikanan tangkap menjadi 

produk bernilai jual tinggi dan menerapkan 

prinsip Zero Waste melalui diversifikasi olahan 

ikan. (antaranews.com)

KERAPU
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KAKAP (Kabar Perikanan Tangkap)

 Berita Rangkuman Luar Negeri

CADIK

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP secara 

terbuka menyampaikan usulan pembentukan 

jejaring intelijen di bidang perikanan di regional 

ASEAN, serta Arafura and Timor Seas (ATS). 

Pembentukan jejaring intelijen ini bertujuan untuk 

meningkatkan daya tangkal dan penegakan hukum 

dalam pemberantasan illegal fishing di kawasan. 

Inisiasi pembentukan jejaring Fisheries Intelligence 

melalui RPOA-IUU ini akan memperkuat upaya 

pemberantasan IUU Fishing di Asia Tenggara. 

(kkp.go.id)

Presiden RI Joko Widodo beraudiensi dengan 

nelayan di Pasar Ikan Selo Pengantin Desa 

Bandengan, Kecamatan Mundu, Kabupaten 

Cirebon, Rabu 13 April 2022. Terdapat dua 

topik permasalahan yang menjadi curahan 

hat i  ne layan saat  in i .  Pertama,  soa l 

pendangkalan sungai tempat berlabuhnya 

kapal nelayan. Kedua, soal kelangkaan BBM 

jenis solar. Terkait curhatan kelangkaan solar, 

Presiden mengarahkan Kementerian BUMN 

mendirikan SPBU untuk nelayan, yakni SPBN 

(Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk 

Nelayan). Kebijakan tersebut bagian dari 

pemenuhan kebutuhan BBM jenis solar untuk 

nelayan. Adanya SPBU khusus nelayan itu bisa 

memberikan pasokan BBM khusus nelayan. 

Sehingga nelayan tidak perlu kesulitan 

mengantre solar di pom bensin umum. 

(detik.com)

INOVASI
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TAMBAK

KAMUS PERIKANAN/KELAUTAN 

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk 

melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung dan secepat 

mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau 

Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia lainnya. 
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KORAL  (Konservasi dan Ruang Laut) 
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Ÿ 17 April 2022  

Safari Ramadhan KNTI regional Pulau 

Sumatera dan sekitarnya

Prodi Akuakultur Universitas Muhammadiyah 

Malang (UMM) bersama PT Centra Proteina 

Prima (CP Prima) berkomitmen untuk 

melahirkan teknisi tambak udang yang 

mumpuni. Hal tersebut dilakukan dengan 

mengadakan sosialisasi dan rekrutmen 

tenaga teknisi tambak di Aula BAU UMM. Saat 

ini, UMM menghadirkan Center of Excellence 

(CoE) atau program unggulan dalam rangka 

berkontribusi menyiapkan hal terkait. Salah 

satu kelas unggulan yang sudah dibuka adalah 

Sekolah Udang. PT CP Prima berpandangan 

bahwa tambak udang memiliki potensi keuntungan yang cukup besar di masa depan. Apalagi 

melihat bisnis udang selama pandemi dapat bertahan dengan sangat baik. Meskipun begitu, 

ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang ini dirasa kurang. (republika.co.id) 

Ÿ Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan akan aktif mengawal 

perbaikan ekosistem mangrove di Kawasan Tambak Garam 

Rakyat di Desa Rawaurip, Cirebon. Perbaikan ini merupakan 

tindak lanjut dari laporan masyarakat sekitar dalam dialog 

bersama pada akhir tahun 2021 lalu. Ekosistem mangrove 

diyakini dapat mengurangi bencana banjir rob yang dapat 

mengancam gagal panen. Oleh karenanya KSP bersama K/L 

terkait akan berkoordinasi untuk merehabilitasi 25 hektar lahan 

mangrove untuk mencegah abrasi laut. (Tribunnews.com)

Ÿ Pembudidaya rumput laut di Desa Legundi, Kab. Lampung 

Selatan harus meratap pilu nasib mereka. Ketua kelompok 

pembudidaya ikan dan komoditi rumput laut Sinar Semendo 

menyampaikan, uang yang digunakan sebagai modal usaha 

adalah sisa dari keperluan dapur dan keperluan anak, sehingga 

untuk budidaya rumput laut mereka terpaksa menggunakan tali 

rafia sebagai media tanam. Bahkan tali tersbut merupakan tali 

bekas atau yang tak terpakai dirumah. Padahal menurutnya, 

harga jual rumput laut saat ini terbilang bagus, Rp15-20 ribu 

untuk seikat rumput laut yang dikeringkan dari semula hanya 

Rp7 ribu. (Tribunlampung.com)

Ÿ KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang Laut yang memberi perlindungan 

terhadap kepentingan masyarakat lokal, 

masyarakat tradisional, dan masyarakat 

pesisir. Aturan ini juga memberi kepastian 

hukum, kepastian ruang, kepastian 

berusaha berinvestasi bagi pengguna 

ruang laut serta menjadi strategi untuk 

menerapkan ekonomi biru dan menjadi alat 

kendali untuk mewujudkan pembangunan 

k e l a u t a n  d a n  p e r i k a n a n  y a n g 

berkelanjutan. (kkp.go.id).

KABAR DARI DPD

PASAR IKAN

TERASI (Teras Statistik)

KALENDER NELAYAN

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

Rp. 40.000/kg

 Lemuru

NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

DI LAUT PROVINSI JAWA BARAT

MELAUT (Menelisik Garam dan Rumput Laut)

(Berita Budidaya Perikanan)

Rp. 75.000/kg

Gurita

Rp. 40.000/kg Rp. 24.000/kg

Madidihang  Lemadang

WEBINAR SINNTECH #2121
Apr 2022 Magister Ilmu Perikanan Departemen Perikanan 

Fakultas Pertanian UGM akan menggelar Webinar 

Sinntech #12 bertajuk "Aplikasi Penginderaan Jauh: 

Memanfaatkan Revolusi Data”

WEBINAR BISNIS BUDIDAYA LELE24
Apr 2022 Julakan MasterClass akan menggelar Webinar 

bertajuk "Memperkenalkan Bisnis Cuan dari 

Budidaya Lele”
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