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KERAPU (Kebijakan Negara tentang Kelautan dan Perikanan)

berorientasi komoditas unggulan ekspor,
serta pembangunan kampung perikanan
berbasis kearifan lokal.

(kkp.go.id)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP
pada 2021 mencetak rekor melebihi Rp 1
triliun, jumlah itu ditargetkan naik signiﬁkan
dengan implementasi tiga program
terobosan, yakni penerapan kebijakan
penangkapan terukur berbasis kuota,
pengembangan budidaya perikanan

PNBP KKP diatur dalam PP No 85 Tahun 2021
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam
beleid tersebut, terdapat 18 jenis PNBP yang
dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu
pemanfaatan sumber daya alam (SDA),
pelayanan, dan hak negara lainnya. Sekjen
KKP Antam Novambar menjelaskan,
pengelolaan PNBP tersebut erat kaitannya
dengan pengelolaan sumber daya perikanan
yang berkeadilan, efektif, dan memberikan

JARING EKONOMI PESISIR
Sejumlah strategi penyerapan kredit usaha
rakyat (KUR) oleh pelaku usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM) yang diinisiasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
mulai membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari
realisasi KUR sektor kelautan dan perikanan
triwulan I (Januari – Maret) tahun 2022
sebesar Rp2,46 triliun. Jumlah ini meningkat
35,71% dibanding realisasi KUR periode yang
sama tahun 2021. Berdasarkan bidang
usahanya, penyaluran KUR terbesar adalah
pada usaha budidaya sebesar Rp871,38
miliar, disusul usaha pengolahan dan
pemasaran sebesar Rp870,99 miliar, dan

KAKAP

usaha penangkapan sebesar Rp547,56 miliar.
Kemudian dari sisi sebarannya, penyaluran
KUR terbesar berturut-turut ditempati oleh
Provinsi Jawa Tengah dengan Rp362,3 miliar,
Jawa Timur Rp354,8 miliar, Sulawesi Selatan
Rp239,4 miliar, dan Jawa Barat Rp230,9 miliar.
(kkp.go.id)

kkp.go.id

(Kabar Perikanan Tangkap)

Para nelayan saat ini masih belum bisa melaut
untuk mencari ikan karena terjadi gelombang
tinggi disertai angin kencang pasca erupsi
Anak Krakatau pada Kamis (21/4/2022) lalu.
Pasalnya, para nelayan selama ini lebih
banyak mencari ikan di sekitar Gunung Anak
Krakatau, namun karena ada gelombang
tinggi dan angin kencang mereka memilih
tidak melaut karena khawatir dengan
keselamatannya. Karena tidak bisa melaut
sejak beberapa hari ini, pendapatan para
nelayan pun menurun. Kondisi ini
menyebabkan sejumlah nelayan nekat tetap

melaut, namun hasil tangkapan mereka pun
juga berkurang. Sejumlah nelayan lainnya
tidak berani melaut lantaran kapal yang
digunakannya untuk mencari ikan hanya kapal
motor ukuran kecil. (beritasatu.com)

beritasatu.com

dampak bagi masyarakat sektor KP.
(investor.id)

BARRAMUDI
Berita Rangkuman Luar Negeri

Pada tahun 2016, The Committee on Fisheries
(COFI) FAO mengesahkan proposal untuk
Deklarasi Tahun Internasional Perikanan
Tangkap dan Budidaya Skala Kecil dengan
tujuan untuk meningkatkan kepekaan opini
publik dan pemerintah tentang sub-sektor ini
dan tentang pentingnya mengadopsi
kebijakan dan program publik khusus untuk
memungkinkan mereka beroperasi dengan
cara yang berkelanjutan. Perhatian khusus
harus diberikan pada daerah perdesaan yang
paling rentan, dibatasi oleh tata kelola yang
buruk dan kapasitas yang umumnya rendah
untuk memanfaatkan sumber daya alam
secara berkelanjutan.
Rencana Aksi Global IYAFA 2022 (IYAFA GAP)
bertujuan untuk membangun momentum
global untuk memberdayakan perikanan
skala kecil dan akuakultur dan mengamankan
masa depan yang berkelanjutan untuk sektorsektor penting ini. Di sini diuraikan
serangkaian tindakan indikatif dan saling
terkait yang saling memperkuat dalam pilarpilar kerja. GAP dimaksudkan untuk
memberikan inspirasi bagi para pendukung
perikanan skala kecil dan akuakultur
termasuk, namun tidak terbatas pada,
administrasi nasional, organisasi nonpemerintah, organisasi masyarakat sipil
(OMS), perusahaan swasta, lembaga
pembangunan dan badan antar pemerintah.
(fao.org)

INOVASI

kkp.go.id

Dalam perikanan budidaya, biaya pakan merupakan
komponen terbesar, sehingga diperlukan sebuah
inovasi pakan mandiri guna meningkatkan eﬁsiensi

produksi. Untuk itu, KKP terus menyelenggarakan
pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri di berbagai
daerah. KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) aktif
menggelar kegiatan Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan
Berbahan Baku Lokal. Kegiatan pelatihan terus
dilakukan untuk mewujudkan program prioritas,
yaitu pembangunan kampung perikanan budidaya
melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya

Manusia (SDM). BRSDM terus mendorong
peningkatan kompetensi SDM dengan
pembangunan kampung perikanan budidaya.
Kampung perikanan budidaya merupakan suatu
kawasan yang berbasis komoditas unggulan atau
komoditas lokal, dengan menyinergikan berbagai
potensi untuk mendorong berkembangnya usaha
pembudidaya ikan yang berkelanjutan dan berdaya
saing. (kkp.go.id)
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(Berita Budidaya Perikanan)

PT Perikanan Indonesia (Perindo) terus menggenjot
produksi pakan ikan dan pakan udang yang berlokasi di
pabrik pakan Subang, Jawa Barat, dengan
menggandeng perusahaan internasional di bidang
pakan udang dan ikan yakni, PT Cargill Indonesia.
Perindo akan menyesuaikan mutu atau standar
produksi pakan ikan dan pakan udang. Perusahaan ini
setuju
untuk memproduksi, memproses, mengemas,
kontan.co.id
melabeli, menangani, menyimpan, dan mengirimkan
produk untuk PT Cargill Indonesia. Nantinya produkproduk pakan ini akan didistribusikan kepada petambak di Indonesia, sehingga inklusivitas
petambak akan terjaga. Adapun Perindo memiliki kompetensi teknis, fasilitas, dan infrastruktur di
pabrik pakan yang sesuai dengan standar Cargill Indonesia.
Pabrik ini dibangun di dalam kompleks PT Sang Hyang Seri dan memiliki lahan seluas 4 hektare.
Selain kerja sama dengan PT Cargill Indonesia, Pabrik Pakan Perindo akan tetap memproduksi
pakan ikan dan pakan udang merk sendiri dengan nama “Muara,” pakan ini untuk memenuhi
pemesanan dari koperasi-koperasi budidaya udang dan ikan di Lampung, Jawa Barat, dan Jawa
Timur. (kontan.co.id)

MELAUT

KABAR DARI DPD
Ÿ

28 April 2022
KNTI Jawa Timur dan DPD GMNI JAWA
TIMUR melaksanakan Diskusi BBM
Bersubsidi untuk Nelayan Tradisional dan
Kecil Menuju Poros Maritim Dunia di DPD
KNTI SURABAYA Jl. Nambangan Perak 51A Surabaya

PASAR IKAN
Harga Ikan (harga tingkat pedagang)
Sumber : pipp kkp
PP Tanjung Pandan

PP Tanjung Pandan
Tongkol Banyar

Tenggiri

Rp.

(Menelisik Garam dan Rumput Laut)

55.000/kg

Rp.

25.000/kg

PP Bulu (Tuban)

jawapos.com

Pemprov NTB berkomitmen untuk membuat pabrik
garam berskala besar guna memenuhi kebutuhan
spa dan kosmetik. Rencana ini mendapat dukungan
penuh Badan Pengendalian Obat dan Makanan
(BPOM) serta para pelaku hotel. Harapan kedepan
industrialisasi garam melalui pabrik spa dan kosmetik
ini bisa terwujud. Sebab, tahun ini garam hasil
produksi daerah Sekotong, Lobar sudah diorbitkan
sebagai kebutuhan spa dan kosmetik.

Adapun anggaran yang akan digelontorkan Pemprov NTB untuk penguatan kualitas garam ini
mencapai Rp 3 miliar lebih. Dana tersebut dipergunakan untuk penguatan garam mulai dari
bangun gudang, membuatkan panel, fasilitas perizinan khusus beberapa tempat spa dan
kosmetik. Lokasi kebanyakan di Bima karena 98 persen potensi garam NTB berasal dari
Kabupaten Bima. (jawapos.com)

Cumi-cumi

Rp.

60.000/kg

TERASI (Teras Statistik)
Rumah Tangga Perikanan (RTP)
Laut dan Budidaya Tahun 2016-2020

Tribunlampung.com

KORAL

(Konservasi dan Ruang Laut)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
memperingati Hari Bumi Sedunia yang jatuh pada
22 April dengan melaksanakan gerakan
penanaman mangrove di Desa Bodae dan Desa
Loborai, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu
Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala
BKKPN Kupang, menerangkan kegiatan ini
merupakan inisiasi Komunitas Perawat Pulau.
Sebagai bentuk peran aktif dalam
Tempo.co
penanggulangan abrasi yang semakin
memprihatinkan di pesisir Kabupaten Sabu Raijua.
Jumlah anakan mangrove yang berhasil ditanam yaitu sebanyak 500 anakan dari jenis Rhizophora
sp. Kegiatan ini sejalan dengan tema Hari Bumi Sedunia Tahun 2022 yaitu "Invest in our Planet".
(tempo.co)

KALENDER NELAYAN
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Mei 2022

Workshop
Workshop “Permasalahan ABK Indonesia dan Solusi
Multi Stakeholder Terkait Peta Jalan Kesiapan
Indonesia Meratiﬁkasi Konvensi ILO C188” di Jakarta

kkp.go.id

KAMUS PERIKANAN/KELAUTAN
Pembatasan AAlat 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.

knti.or.id
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