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KKP memiliki tiga program prioritas untuk 

mendongkrak produktivitas perikanan 

dengan tetap mengutamakan keberlanjutan 

e k o s i s t e m  p e r a i r a n .  P e r t a m a , 

pengembangan budidaya perikanan modern 

yang ramah lingkungan. Kedua, pengelolaan 

sumber daya alam perikanan berkelanjutan, 

dan ketiga, perluasan kawasan konservasi 

untuk mengatasi permasalahan perubahan 

iklim. Adapun program pengelolaan sumber 

daya alam perikanan yang berkelanjutan 

dilakukan melalui kebijakan penangkapan 

terukur. Program ini akan didukung dengan 

penggunaan teknologi pengawasan berbasis 

satelit. Komoditas perikanan budidaya yang 

kini menjadi fokus utama pengembangan 

ialah udang, lobster, kepiting, dan rumput 

laut. Harapannya produk tersebut menjadi 

produk perikanan unggulan di pasar 

internasional pada masa mendatang. 

(tempo.co)

(Kebijakan Negara tentang Kelautan dan Perikanan) BARRAMUDI 

Untuk secara efektif mengatasi kerawanan 

pangan di Nigeria, pemangku kepentingan 

dari industri perikanan di seluruh dunia telah 

menganjurkan penerapan segera pedoman 

Perikanan Skala Kecil (SSF). Posisi tersebut 

diambil pada upacara pembukaan Lokakarya 

P e n i n g k a t a n  K a p a s i t a s  P e m a n g k u 

Kepentingan Nasional dan Advokasi selama 

tiga hari tentang Pedoman Perikanan Skala 

Kecil yang diselenggarakan oleh Fakultas 

Sains, Lagos State University (LASU) bekerja 

sama dengan Badan Pangan Dunia (FAO) dan 

International Collective in Support of Fish 

Worker. (dailytrust.com)

Buletin KNTI

JARING EKONOMI PESISIR

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu 

Trenggono optimis implementasi program 

prioritas KKP yang berbasis ekonomi biru 

akan memicu peningkatan kinerja koperasi 

dan UMKM menjadi lebih merata di Indonesia. 

K a i t a n n y a  d e n g a n  U M K M ,  n a n t i n y a 

pelabuhan perikanan di luar Pulau Jawa akan 

tumbuh menjadi pusat ekonomi baru sebab 

menjadi lokasi wajib pendaratan ikan bagi 

penerima kuota penangkapan. Hal ini 

memberi peluang lahirnya berbagai usaha 

turunan seperti pengolahan ikan, perbaikan 

kapal, pabrik es, hingga warung makan, di 

samping usaha utama penangkapan ikan. 

(kkp.go.id)
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KAKAP (Kabar Perikanan Tangkap)

 Berita Rangkuman Luar Negeri

CADIK

Selama ribuan tahun, masyarakat adat telah 

menemukan cara yang cerdik, seringkali sangat indah 

u n t u k  m e m a n e n  s u m b e r  d a y a  l a u t  y a n g 

dikombinasikan dengan sistem kepercayaan mereka 

untuk mencegah pemanenan yang berlebihan. Tapi 

hari ini, perikanan komersial dan populasi manusia 

yang meningkat, mendorong masa depan sumber 

daya dari laut menuju titik kritis yang berbahaya. 

Terinspirasi oleh ahli biologi kelautan Daniel Pauly, 

sekelompok pemegang pengetahuan adat dan 

anggota masyarakat, ilmuwan dan seniman yang 

dipimpin oleh Anne Salomon, profesor Universitas 

Simon Fraser, membentuk Pacific Sea Garden 

Collective dan membuat peta interaktif sederhana 

yang elegan untuk berbagi cara tradisional orang 

ber interaks i  dengan laut ,  berharap dapat 

menginspirasi masa depan yang lebih berkelanjutan. 

(smithsonianmag.com)

Ritual sedekah laut atau biasa disebut Tradisi 

Nadran digelar oleh ratusan nelayan di Desa 

Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten 

Indramayu, Jawa Barat. Tradisi Nadran 

sebelumnya diawali dengan menggelar 

ngarak miniatur perahu yang akan dilarung ke 

tengah lautan. Hal ini dimaksudkan sebagai 

tolak bala bagi para nelayan saat mencari ikan. 

Setelah arak-arakan, nelayan berkumpul di 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) setempat guna 

menyiapkan sejumlah sesajen, sebelum 

melakukan pemberangkatan untuk melarung 

miniatur perahu. Menurut Kepala Desa, 

nelayan masih menjaga tradisi pesta laut atau 

Nadran sebagai bentuk syukur atas hasil laut 

melimpah. (kompas.tv)

INOVASI

(kkp.go.id)
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TAMBAK

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.
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KORAL  (Konservasi dan Ruang Laut) 
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Ÿ 5-8 Mei 2022  

KNTI mengikuti kegiatan IYAFA 2022 di 

Bangkok Thailand yang diselenggarakan 

oleh ICSF.

Ÿ 10-13 Mei 2022 

KNTI mengikuti kegiatan "Asia and Pacific 

Advisory Group Meeting" merupakan 

rapat gabungan organisasi petani dan 

nelayan internasional, mendiskusikan 

strategi memperkuat aturan, konvensi, 

norma internasional, terutama yang di 

lead oleh FAO, dalam melindungi petani 

dan nelayan.

Ÿ 11 Mei 2022 

KNTI  Tanjungbala i  melaksanakan 

kegiatan Halal Bihalal yang dihadiri oleh 

PLT Walikota Tanjungbalai

Ÿ 18-20 Mei 2022 

KPPI Jawa Tengah telah melaksanakan 

kegiatan Workshop Anggaran Berbasis 

Gender

TNI AL mendistribusikan benih udang Vaname sebanyak 4 juta ekor hasil teknologi Balai Produksi 

Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUUK) Karangasem sebagai bagian dari program 

Indonesia Naval Aquagriculture Program (INAP). Program ini sebagai bagian dari mengejar target 

produksi udang 2 juta ton pada tahun 2024. Untuk mencapai target produksi tersebut, KKP akan 

melakukan dua strategi utama, pertama, modelling budi daya udang terintegrasi, dan kedua 

adalah revitalisasi tambak udang. (antaranews.com)

Warga di pesisir pantai Jawa Timur diminta untuk 

waspada ancaman pasang air laut maksimum. Banjir 

rob diperkirakan terjadi pada 12-20 Mei 2022. Di 

antaranya wilayah pesisir Surabaya Barat, Gresik, 

Lamongan, dan Tuban pada 12-20 Mei 2022 pukul 

08.00 WIB hingga 11.00 WIB. Kemudian di Daerah 

Pelabuhan Surabaya pada 15-20 Mei 2022 pada pukul 

10.00 WIB hingga 13.00 WIB. Lalu, di wilayah Pesisir 

Surabaya Timur termasuk Pasuruan, Sidoarjo, 

Probolinggo, Jember, Kenjeran, Bangkalan Selatan, Kuanyar, Sukolilo, Sampang, sepanjang Selat 

Madura, dan Kreseh (barat Sampang) pada 16-20 Mei 2022. Serta di wilayah pesisir Kalianget, 

termasuk Pamekasan pada 16-20 Mei 2022 pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB. Pasang air laut 

maksimum tersebut dapat berdampak munculnya genangan air yang dapat mengganggu aktivitas 

pertanian garam dan perikanan darat, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan juga akan 

terganggu. (msn.com)

Komisi VII DPR RI membahas perizinan tambang pasir 

laut di Batam, Kepulauan Riau. Dalam pertemuan 

dengan Kepala Badan Pengusaha (BP), Komisi VII 

meminta memaksimalkan pertambangan pasir laut 

dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang 

telah ditetapkan. Harmonisasi antar-perizinan harus 

dilaksanakan dengan baik, termasuk perihal 

koordinasi dengan kepala daerah.

Pertemuan juga membahas kegiatan ekspor pasir laut yang masih belum diizinkan pemerintah 

pusat. Ekspor pasir laut bernilai ekonomi tinggi, sehingga perlu pengaturan lebih lanjut, baik sisi 

perizinan ekspor dan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atas lokasi pertambangan 

yang dipilih. (antaranews.com)
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MELAUT (Menelisik Garam dan Rumput Laut)
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Workshop24
Mei 2022 KPPI Jawa Timur akan menggadakan kegiatan 

Workshop Anggaran Berbasis Gender
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