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KERAPU (Kebijakan Negara tentang Kelautan dan Perikanan)

penangkapan ikan terukur. Menteri KKP
sendiri memastikan kerja sama Jepang dan
Indonesia sejalan dengan prinsip ekonomi
biru yang selama ini digaungkan oleh
berbagai negara di dunia.
antara.com

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
mendorong kerja sama bilateral antara
Indonesia dan Jepang terus berlanjut untuk
mendukung berbagai program prioritas.
Salah satunya kegiatan pembangunan
pelabuhan perikanan sebagai garda
terdepan implementasi kebijakan

Pemerintah Jepang memberikan dukungan
pembiayaan soft loan melalui Japan
International Cooperation Agency (JICA)
berupa proyek Integrated of Fishing Ports and
International Fish Markets (IFP-IFM).
Dukungan ini akan dilaksanakan khususnya
di PPS Nizam Zachman Jakarta yang
diharapkan mampu menata kembali

JARING EKONOMI PESISIR
Ketua Umum Pandu Laut Nusantara Susi
Pudjiastuti membagikan 6 kapal ikan untuk
nelayan kecil dan panglima laut di Pulau
Simeulue, Provinsi Aceh Minggu (17/4/2022).
Susi berharap nelayan-nelayan kecil yang
menerima kapal bisa beroleh tambahan
penghasilan menjelang Idul Fitri. Adapun
pemberian bantuan kapal kepada para
panglima laut diharapkan dapat
memudahkan tugas mereka dalam menjaga
kawasan terumbu karang dan hutan
mangrove. Panglima Laut merupakan
struktur adat yang hidup di tengah
masyarakat nelayan di Propinsi Aceh.

KAKAP

PPS Nizam Zachman juga diharapkan
menjadi pusat kegiatan ekonomi di bidang
perikanan tangkap dan menjadi pusat
industri perikanan berorientasi ekspor dan
domestik yang berwawasan lingkungan.
Jumlah industri perikanan yang ada di PPS
Nizam Zachman Jakarta kurang lebih
sebanyak 114 perusahaan yang bergerak di
bidang pengolahan perikanan dan 70 di
antaranya adalah cold storage. (Antara.news)

BARRAMUDI
Panglima Laut bertugas antara lain mengatur
tata cara penangkapan ikan di laut
(meupayang), menetapkan waktu
penangkapan ikan di laut, dan menyelesaikan
perselisihan antar nelayan. (kompas.id)

antara.com

(Kabar Perikanan Tangkap)

Presiden Jokowi bertemu dengan nelayan di
Kabupaten Gresik Jawa Timur dan menyerap
tiga aspirasi. Pertama persoalan kelangkaan
solar, nelayan mengeluhkan kesulitan dalam
mendapatkan solar. Presiden menyatakan
sudah diselesaikan dengan Menteri BUMN
dan Menteri KKP untuk dibuatkan SPBU kecil
khusus para nelayan yang akan dikelola
BUMD. Aspirasi kedua tentang persoalan
pendangkalan di wilayah mereka. Presiden
memerintahkan Menteri PUPR untuk segera
menyelesaikannya. Ketiga terkait sertiﬁkat
tanah yang berada di kampung sekitar pantai.
Menurut Presiden, yang menjadi persoalan

kawasan PPS Nizam Zachman Jakarta sebagai
pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia.

adalah tanah yang dimiliki nelayan
merupakan tanah oloran yang tidak bisa di
sertiﬁkatkan. Tanah oloran merupakan tanah
yang muncul atau timbul akibat proses
pengendapan lumpur atau sedimentasi yang
dibawa oleh arus sungai. Presiden kemudian
menghubungi Menteri BPN untuk
menyelesaikannya. (republika.co.id)

Republika.co.id

Berita Rangkuman Luar Negeri
Delegasi internasional yang mewakili
pemerintah, bisnis, lembaga akademis dan
penelitian, masyarakat sipil, pemimpin
pemuda dan organisasi ﬁlantropi
mengumumkan komitmen besar senilai lebih
dari 16 miliar dollar untuk melindungi
kesehatan laut pada Konferensi Our Ocean
ketujuh di Koror, Palau, pada 13 dan 14 April
2022.
Konferensi ini merupakan acara tahunan
yang diprakarsai pada tahun 2014 oleh AS.
Konferensi ini diharapkan sebagai platform
untuk memobilisasi dukungan dan
pendanaan untuk inisiatif kelautan untuk
mengatasi masalah laut yang paling
mendesak di dunia. Dengan demikian, ini
adalah peristiwa penting bagi para pemimpin
untuk memastikan komitmen global pada
kesehatan laut ditegakkan dan didukung oleh
pembiayaan yang kuat.
Ini adalah pertama kalinya sebuah negaranegara pulau kecil menjadi tuan rumah
konferensi tersebut, dan memberikan
perspektif yang unik kepada acara ini.
Menggarisbawahi pentingnya laut yang sehat
bagi kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat pesisir, dan peran penting dan
kepemimpinan masyarakat adat dan
masyarakat lokal dalam menanggulangi
perubahan iklim dan krisis laut.
(mongabay.com)

INOVASI

kkp.go.id

Sebagai salah satu komoditas unggulan di Provinsi
Sulawesi Selatan dengan pemasaran hingga ke
mancanegara, rumput laut memiliki potensi tinggi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) KKP
menangkap potensi tersebut dengan menetapkan
kampung perikanan budidaya rumput laut di
Sulawesi Selatan yang salah satunya ditetapkan di
Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang,

Kabupaten Takalar.
Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Takalar, Desa Laikang memiliki potensi
luas area usaha budidaya sebesar lebih kurang 10
ribu hektare dengan luas areal yang telah diusahakan
sebesar 3.773 hektare. Produksi budidaya rumput
laut di Desa Laikang pada tahun 2021 menyentuh
195.399,03 ton atau sekitar 32 persen dari total
produksi rumput laut Kabupaten Takalar. (kkp.go.id)
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(Berita Budidaya Perikanan)
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono saat berkunjung ke
tambak kawasan Tanjung Sari, Jabon, Sidoarjo,
menyampaikan rencana KKP untuk merevitalisasi 247
ribu tambak tradisional. Program revitalisasi dimulai
tahun ini, dengan tujuan lebih meningkatkan nilai
industri. Nantinya revitalisasi ini akan dilakukan di
bawah pengawasan Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya Tambak yang bekerjasama dengan dinas
setempat.

jatim.jpnn.com

Program ini dilatarbelakangi bahwa di Pulau Jawa sudah tidak bisa melakukan budidaya udang di
tambak. Maka dari itu, akan dilakukan penggantian dengan komoditas lain yang lebih
menguntungkan yang nilainya lebih tinggi, misalnya ikan nila. (jatim.jpnn.com)

KABAR DARI DPD
Ÿ

20 April 2022
DPP KNTI bersama Dirjen dan Direktur
Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi berdiskusi tentang
pengembangan ekonomi desa pesisir

PASAR IKAN
Harga Ikan (harga tingkat pedagang)
PP Bulu (Tuban) sumber : pipp kkp

MELAUT
Ÿ

Ÿ

(Menelisik Garam dan Rumput Laut)

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu
Trenggono, mencanangkan Dusun Tanjungsari,
Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Jatim
sebagai kampung budi daya rumput laut. Kampung
dengan luasan areal polikultur sekitar 750 hektare
yang dijalankan oleh 167 pelaku utama Rumah
Tangga Pembudidaya (RTP) dan didalamnya juga
terdapat kegiatan budi daya bandeng dan udang.
(medcom.id)
Kawasan pembuatan garam secara tradisonal di
pesisir Desa Kusamba, Klungkung, Bali
direncanakan akan ditata pemerintah Provinsi,
sebagaimana harapan Pemkab Klungkung selama
ini. Dengan penataan, Pemkab berharap bisa
mempertahankan kawasan ini sebagai pelestarian
tradisi dan sebagai daya tarik wisata. Selama ini
para pembuat garam di lokasi tersebut mengeluh,
karena ladang penggaraman mereka kian
berkurang akibat dari abrasi. (Tribun-Bali.com
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TERASI (Teras Statistik)

Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Tribun-bali.com
Tribunlampung.com

KORAL

(Konservasi dan Ruang Laut)
Ÿ

kkp.go.id

Direktorat Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut (Ditjen PRL)
menyerahkan dokumen
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang Laut (KKPRL) kepada Badan
Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam (BP
Batam) pada Rabu, (13/4/2022)
lalu. KKRL tersebut ditujukan untuk
kegiatan revitalisasi kolam
dermaga utara pelabuhan
Terminal Batu Ampar Batam seluas
23,24 hektare. (kkp.go.id)

KALENDER NELAYAN

23

kkp.go.id

OBROLAN BAHARI

Apr 2022

KNTI bekerjasama dengan HIMASAKA menggelar
diskusi "Obrolan Bahari bertajuk "Menjaga Ekosistem
Pesisir untuk Keberlangsungan Perikanan Indonesia”
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SAFARI RAMADHAN

Apr 2022

KNTI akan menggelar Safari Ramadhan

KAMUS PERIKANAN/KELAUTAN
Pembatasan Alat Penangkapan Ikan (Gear restriction):
Suatu jenis pengendalian input yang digunakan sebagai alat pengelolaan dimana jumlah dan/atau jenis alat penangkapan ikan yang digunakan
oleh nelayan dalam suatu perikanan tertentu dibatasi oleh undang-undang; batasan yang diterapkan pada jenis, jumlah, atau teknik yang
diperbolehkan untuk jenis alat penangkapan ikan tertentu.

CADIK merupakan buletin mingguan yang
diterbitkan oleh DPP Kesatuan Nelayan Tradisional
Indonesia (KNTI) sebagai media informasi dan
meningkatkan literasi isu kelautan dan perikanan.
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