
PROFIL PELABUHAN PERIKANAN / PANGKALAN PENDARATAN IKAN / TEMPAT

PENDARATAN IKAN DAN SENTRA NELAYAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KABUPATEN KAPUAS HULU

Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 2 (dua) PPI, yaitu
PPI. Putussibau dan PPI Selimbau. Data PPI tersebut sebagai berikut :

1. PPI PUTUSSIBAU

 Profil Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
a. Profil Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Putussibau :
 Nama & Status : Tempat Pemasan Ikan (TPI) Kota Putussibau
 Lokasi/Desa : Putussibau Kota
 Kecamatan : Putussibau Utara
 Kabupaten : Kapuas Hulu
 Nama Pimpinan : Zaini
 Jumlah Personil : 1 Orang
 Luas Bangunan TPI: Bangunan Kantor 77 M²
 Fasilitas TPI :.Jalan Lanting dan Dermaga (Konstruksi

............................... Kayu)
 Tonage Kapal : -
 Alat Tangkap : Pancing, bubu, Jala
 Produksi/pend. : 1,5-2 Ton per Bulan
 Jenis Ikan : Toman, Lais, Belida

 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Putussibau Dan TPI Selimabu merupakan salah satu

Tempat pemasaran ikan yang berada di bawah kelolaan Dinas Perikanan Kabupaten

Kapuas Hulu Yang terletak di Kota Putussibau dan Kec. Selimbau . Adapun fungsi

dari Tempat Pelelangan Ikan ini yaitu sebagai tempat dipasarkannya hasil tangkapan

ikan sungai maupun dari hasil budidaya ikan masyarakat juga sebagai tempat

administrasi penarikan retribusi hasil perikanan yang berada di sepanjang sungai

Kapuas Hulu. Nelayan lokal yang memasarkan ikannya di TPI Putussibau Dan TPI

Selimbau sebagian besar berasal dari Kecamatan terdekat di Putussibau sepanjang

Sungai Kapuas. Jenis Ikan yang dipasarkan terdiri dari jenis ikan lokal seperti ikan

Toman, Belida, Lais dan beberapa jenis ikan lokal lainnya.

 Selain TPI Putussibau dan TPI Selimbau beberapa TPI dibawah kelolaan Dinas

Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu terletak di hilir Sungai Kapuas yang berada di

Pinggir Sungai. Beberapa TPI tersebut diantaranya TPI Jongkong, Nanga Suaid, Silat

Hilir, Nanga Lanjuk dan Mpai. Adapun TPI yang mempunyai aktivitas pemasaran

ikan yang Besar yaitu di TPI Jongkong, ini disebabkan karena TPI Jongkong

letaknya sangat strategis dan kondisi pasar yang ramai. Jumlah ikan yang didaratkan

di TPI Jongkong bisa Mencapai 1,2-1,5 Ton Ikan/Hari. Setelah itu baru disusul oleh

TPI Nanga Suaid dan TPI Silat Hilir yang mempunyai aktivas pasar yang besar.

 Fasilitas yang ada di TPI Putussibau saat ini terdiri dari Bangunan TPI, Dermaga dan

Jalan kayu menuju Lanting TPI. Bangunan TPI Putussibau ini terdiri dari konstruksi

kayu kelas II yang bersumber dari Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan Luas Bangunan 77 M² dengan panjang dan Lebar

bangunan 11 meter x 7 meter. Begitu juga dengan dermaga yang terbuat dari kayu

dengan luas 40 M² dengan panjang dan lebar 10 meter x 4 meter. Namun, keberadaan

dermaga ini masih dirasakan kurang memadai oleh petugas TPI dan nelayan karena

terbatasnya jumlah kapal motor yang bisa berlabuh di dermaga sehingga menjadi

alasan masih sedikitnya jumlah nelayan yang memasarkan ikannya di TPI

Putussibau.

 Fasilitas yang ada di TPI Selimbau saat ini terdiri dari bangunan kantor dengan

konstruksi beton yang terletak di jalan/Desa Munggu Batu.TPI Selimbau terletak



jauh dari perairaan umum kira – kira berjarak 1 Km, TPI tidak memiliki dermaga

untuk bertambatnya kapal perikanan.

Selain itu, jalan dari lanting TPI menuju ke Pinggir sungai/daratan masih

dirasakan kurang memadai karena ukuran kayu/jalan yang kecil sehingga akses

pengangkutan ikan ke atas daratan kurang efektif dan memerlukan tenaga dan biaya

yang lebih besar.

 KESIMPULAN DAN SARAN.

 Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Putussibau, TPI Jongkong, Nanga Suaid, Silat
Hilir, Nanga Lanjuk, Mpai, dan TPI Selimbau merupakan TPI dibawah Kelolaan
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

 Masih kurang memadainya fasilitas, sarana dan prasarana TPI di bawah Dinas
Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu perlu menjadi perhatian Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebagai instansi Pembina untuk melakukan
komunikasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu untuk memberikan
layanan fasilitas di TPI sehingga aspek pelayanan kepada nelayan di TPI dapat
berjalan dengan baik dan maksimal.

 Untuk menjaga kesegaran dan keamanan pangan yang didaratkan di TPI, perlu

adanya sosialisasi kepada nelayan untuk menjaga kesegaran ikan yang dipasarkan

oleh Dinas terkait, sehingga ikan yang dijual memiliki nilai jual yang lebih baik.

2. TPI. SELIMBAU

 Profil Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Selimbau :
 Nama & Status : Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Selimbau
 Lokasi/Desa : Selimbau Desa Munggu Batu
 Kecamatan : Selimbau
 Kabupaten : Kapuas Hulu
 Nama Pimpinan : Junaidi Ibrahim
 Jumlah Personil : 1 Orang
 Luas Bangunan TPI : Bangunan Kantor 60 M²
 Fasilitas TPI :.Jalan Aspal
 Tonage Kapal : -
 Alat Tangkap : Pancing, bubu, Jala, Gill Net
 Produksi/Pend. : 1,5-2 Ton per Bulan
 Jenis Ikan : Toman, Lais, Belida, Lele

 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Putussibau Dan TPI Selimabu merupakan salah satu

Tempat pemasaran ikan yang berada di bawah kelolaan Dinas Perikanan Kabupaten

Kapuas Hulu Yang terletak di Kota Putussibau dan Kec. Selimbau . Adapun fungsi dari

Tempat Pelelangan Ikan ini yaitu sebagai tempat dipasarkannya hasil tangkapan ikan

sungai maupun dari hasil budidaya ikan masyarakat juga sebagai tempat administrasi

penarikan retribusi hasil perikanan yang berada di sepanjang sungai Kapuas Hulu.

Nelayan lokal yang memasarkan ikannya di TPI Putussibau Dan TPI Selimbau sebagian

besar berasal dari Kecamatan terdekat di Putussibau sepanjang Sungai Kapuas. Jenis

Ikan yang dipasarkan terdiri dari jenis ikan lokal seperti ikan Toman, Belida, Lais dan

beberapa jenis ikan lokal lainnya.

 Selain TPI Putussibau dan TPI Selimbau beberapa TPI dibawah kelolaan Dinas

Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu terletak di hilir Sungai Kapuas yang berada di Pinggir

Sungai. Beberapa TPI tersebut diantaranya TPI Jongkong, Nanga Suaid, Silat Hilir,

Nanga Lanjuk dan Mpai. Adapun TPI yang mempunyai aktivitas pemasaran ikan yang

Besar yaitu di TPI Jongkong, ini disebabkan karena TPI Jongkong letaknya sangat

strategis dan kondisi pasar yang ramai. Jumlah ikan yang didaratkan di TPI Jongkong

bisa Mencapai 1,2-1,5 Ton Ikan/Hari. Setelah itu baru disusul oleh TPI Nanga Suaid dan

TPI Silat Hilir yang mempunyai aktivas pasar yang besar.



 Fasilitas yang ada di TPI Putussibau saat ini terdiri dari Bangunan TPI, Dermaga dan

Jalan kayu menuju Lanting TPI. Bangunan TPI Putussibau ini terdiri dari konstruksi kayu

kelas II yang bersumber dari Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Kapuas Hulu. Dengan Luas Bangunan 77 M² dengan panjang dan Lebar bangunan 11

meter x 7 meter. Begitu juga dengan dermaga yang terbuat dari kayu dengan luas 40 M²

dengan panjang dan lebar 10 meter x 4 meter. Namun, keberadaan dermaga ini masih

dirasakan kurang memadai oleh petugas TPI dan nelayan karena terbatasnya jumlah

kapal motor yang bisa berlabuh di dermaga sehingga menjadi alasan masih sedikitnya

jumlah nelayan yang memasarkan ikannya di TPI Putussibau.

 Fasilitas yang ada di TPI Selimbau saat ini terdiri dari bangunan kantor dengan

konstruksi beton yang terletak di jalan/Desa Munggu Batu.TPI Selimbau terletak jauh

dari perairaan umum kira – kira berjarak 1 Km, TPI tidak memiliki dermaga untuk

bertambatnya kapal perikanan.

Selain itu, jalan dari lanting TPI menuju ke Pinggir sungai/daratan masih

dirasakan kurang memadai karena ukuran kayu/jalan yang kecil sehingga akses

pengangkutan ikan ke atas daratan kurang efektif dan memerlukan tenaga dan biaya yang

lebih besar.

KESIMPULAN DAN SARAN.

 Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Putussibau, TPI Jongkong, Nanga Suaid, Silat
Hilir, Nanga Lanjuk, Mpai, dan TPI Selimbau merupakan TPI dibawah Kelolaan
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

 Masih kurang memadainya fasilitas, sarana dan prasarana TPI di bawah Dinas
Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu perlu menjadi perhatian Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebagai instansi Pembina untuk melakukan
komunikasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu untuk memberikan
layanan fasilitas di TPI sehingga aspek pelayanan kepada nelayan di TPI dapat
berjalan dengan baik dan maksimal.

 Untuk menjaga kesegaran dan keamanan pangan yang didaratkan di TPI, perlu

adanya sosialisasi kepada nelayan untuk menjaga kesegaran ikan yang dipasarkan

oleh Dinas terkait, sehingga ikan yang dijual memiliki nilai jual yang lebih baik.



KABUPATEN KAYONG UTARA

Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 8

(delapan) PPI, dengan data masing-masing Pangkalan Pendaratan Ikan akan diuraikan sebagai

berikut :

1 PPI. TELUK BATANG

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Teluk Batang terletak di Desa Kotaraja, Kecamatan

Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis lokasi ini

terletak pada posisi : 109° 46' 8.80" BT dan 1° 0' 26.89" LS

Fo

B. FASILITAS PELABUHA

Fasilitas pelabuhan yang ad

1. Dermaga Labuh.

Luas area operasional p

dermaga bongkar mua

posisi dermaga/tempa

berbatasan langsung de

kapal perikanan yang

berukuran kecil-kecil (

berjumlah 15 buah, dan

kapal-kapal ikan hany

aktivitas bongkar muat
to Satelit Lokasi PPI. Teluk Batang

N

a saat ini masih sangat terbatas, antara lain :

elabuhan PPI. Teluk Batang diperkirakan ± 500 m2 dengan luas

t di lokasi 1.5 m x 25 m, yang terbuat dari kayu. Secara teknis

t pendaratan ikan terletak di Sungai Teluk Batang yang

ngan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Teluk Batang. Kapal –

tambat di PPI. Teluk Batang berjumlah 91 Kapal. Umumnya

< 5 GT) berjumlah 76 Kapal, armada kapal kapasitas 5 – 10 GT

kapasitas 10 – 30 GT berjumlah 2 buah. Aktivitas bongkar muat

a dilakukan kapal kecil, sedangkan kapal yang diatas 10 GT

dilakukan di dermaga PPP. Teluk Batang.

LOKASI



Foto 34.
Kondisi dermaga bongkar di PPI. Teluk Batang

2. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas lainnya yang tersedia di PPI. Kendawangan meliputi :

a. Jalan Kompleks

Jalan kompleks ke dermaga hanya dapat dilakukan melalui jalan PPP. Teluk Batang,

yang secara teknis mengikuti procedure PPP. Teluk Batang.

b. Gedung TPI

Gedung TPI berukuran 4 x 7 meter. Saat ini gedung ini difungsikan sebagai tempat

administrasi untuk petugas sewaktu-waktu saja

dan saat ini gedung ini hampir tidak berfungsi,

mengingat sulitnya aksesibilitas para nelayan

menunju dermaga.

c. Sarana Air Bersih

Sarana air bersih belum tersedia di dermaga. Sumber air bakunya berasal dari sungai.

C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari nelayan setempat bahwa jumlah kapal-

kapal perikanan yang melakukan aktivitas bongkar

berjumlah 91 kapal, dengan kapasitas < 5 GT berjumlah 76

kapal, kapasitas 5-10 GT berjumlah 15 kapal dan kapasitas

10-30 GTP berjumlah 2 buah. Sedangkan alat tangkap yang

umum digunakan oleh nelayan setempat adalah Gilnet

plastik. Armada Kapal ikan saat ini melakukan aktivitas

tambat, bongkar dan muat di dermaga PPP. Teluk Batang

hanya sebagian kecil saja itupun kapasitas kapal < 5 GT yang masih melakukan aktivitas

bongkar ikan di TPI. Teluk Batang.



D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata yang didaratkan di pelabuhan ini berkisar 700 kg/hr, dan di tampung oleh

Cold Strorage Teluk Batang

2 PPI. TELUK MELANO

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Teluk Melano terletak di Desa Melano Kecamatan

Teluk Melano, Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dan secara

geografis lokasi ini terletak pada posisi : 109° 57' 38.06" BT dan 1° 6' 9.88" LS

Foto

B. FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas pelabuhan yang ada

Dermaga Labuh.

Luas area operasional pe

dermaga bongkar muat

dermaga/tempat pendar

perikanan di dermaga in

perhubungan yang selal

jurusan Melano – Rasau
Satelit Lokasi PPI. Teluk Melano

saat ini masih sangat terbatas, antara lain :

labuhan PPI. Teluk Melano diperkirakan ± 0.5 Ha dengan luas

di lokasi 38 m2, yang terbuat dari kayu. Secara teknis posisi

atan ikan terletak di Sungai Melano. Tidak ada aktivitas

i. Disamping dermaga perikanan telah dibangun dermaga milik

u melakukan aktivitas bongkar muat penumpang dan barang

Jaya.

LOKASI



Foto
Kondisi dermaga bongkar di PPI. Teluk Melano yang tidak berfungsi

Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas penunjang di PPI. Teluk Melano tidak tersedia

D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan yang didaratkan di dermaga ini tidak ada. Pada saat monitoring dermaga tidak

ada kegiatan bongkar muat ikan

3 PPI. SUKADANA

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Sukadana terletak di Desa Sutra, Kecamatan Sukadana,

Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis lokasi ini terletak

pada posisi : 109° 56' 57.37"BT dan 1° 14' 32.85" LS



B. FASILITAS PELABUH

Fasilitas pelabuhan yang

1. Dermaga Labuh.

Luas area operasion

dermaga bongkar m

posisi dermaga/tem

perikanan yang tam

kecil-kecil (< 5 GT

kapal-kapal ikan be

meter dan pada pasa
Foto Satelit Lokasi PPI. Sukadana

AN

ada saat ini masih sangat terbatas, antara lain :

al pelabuhan PPI. Sukadana diperkirakan ± 0.5 Ha dengan luas

uat di lokasi 3 m x 94 m, yang terbuat dari kayu. Secara teknis

pat pendaratan ikan terletak di Sungai Macan. Kapal – kapal

bat di PPI. Sukadana berjumlah 46 Kapal. Umumnya berukuran

). Aktivitas bongkar muat dilakukan setiap hari, umumnya untuk

rukuran kecil. Kedalaman alur saat air surut terendah mencapai 1

ng dapat mencapai 3 meter.

Foto
Kondisi dermaga bongkar di PPI. Sukadana

LOKASI



2. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas lainnya yang tersedia di PPI. Sukadana meliputi :

a. Jalan Kompleks

Jalan kompleks ke dermaga berhubungan langsung dengan pasar, jalan komplek

menuju ke dermaga dihubungkan oleh jalan aspal.

b. Gedung TPI

Gedung TPI berukuran 5 x 8 meter dua lantai. Saat ini gedung ini difungsikan

sebagai tempat administrasi dan koperasi oleh petugas TPI (Bpk. Najirin Usman dan

Bpk. M. Mustajirin), dan saat monitoring gedung ini aktif digunakan sebagai

penyedia es batu bagi nelayan dan penjual ikan di TPI.

c. Tempat Pelelangan Ikan

Tempat Peelangan Ikan (TPI) di PPI. Sukadana tersedia cukup luas, ukuran 10 x 20

m (120 m2) semi permanen dan kondisi cukup baik.

d. Electricity Power

Penyediaan listrik di PPI. Sukadana saat ini menggunakan Jasa Perusahaan Milik

Negara (PLN) dengan daya terpasang 900 watt.



C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari petugas PPI bahwa jumlah kapal-kapal

perikanan yang melakukan aktivitas bongkar berjumlah 46

kapal, dengan kapasitas < 5 GT. Sedangkan alat tangkap

yang umum digunakan oleh nelayan setempat adalah Gilnet

Plastik dan Rawai. Sebagian besar telah memiliki izin

(STPKP)

D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata yang didaratkan di pelabuhan ini berkisar 800 kg/hr, hasilnya

sebagaian di tampung oleh agen dan dijual langsung kepada konsumen di pasar. Jenis ikan

yng sering didaratkan di dermaga ini antara lain :

1. Pari 4. Senangin 7. Belukang
2. Mayong 5. Bawal
3. Gulame 6. Duri

4. PPI. TANJUNG SATAI

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Tanjung Satai terletak di Desa Tanjung Satai, Kecamatan

Pulau Maya Karimata, Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dan secara

geografis lokasi ini terletak pada posisi : 109° 56' 57.37"BT dan 1° 14' 32.85" LS

Fo
to Satelit Lokasi PPI. Tanjung Satai

LOKASI



B. FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas pelabuhan yang ada saat ini masih sangat terbatas, antara lain :

1. Dermaga Labuh.

Luas area operasional pelabuhan PPI. Tanjung Satai diperkirakan ± 5 Ha dengan luas

dermaga bongkar muat di lokasi 4 m x 200 m, yang terbuat dari kayu. Secara teknis

posisi dermaga/tempat pendaratan ikan terletak di muara sungai hingga pesisir pantai.

Kapal – kapal perikanan yang tambat di PPI. Tanjung Satai berjumlah 35 kapal.

Umumnya berukuran kecil-kecil (< 5 GT). Aktivitas bongkar muat dilakukan setiap

hari, umumnya untuk kapal-kapal ikan berukuran kecil. Kedalaman alur saat air surut

terendah mencapai 0.5 meter dan pada pasang dapat mencapai 4 meter.

2. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas lainnya yang tersedia di PPI. Tanjung Satai meliputi :

a. Gedung TPI

Gedung TPI berukuran 3 x 4 meter dua lantai. Saat ini gedung ini difungsikan

sebagai tempat administrasi oleh petugas TPI (Bpk. Padirun S.Pi)

b. Tempat Penampung Ikan

Tempat Penampung Ikan, terdiri dari rumah-rumah yang terbuat dari papan kayu

c. Electricity Power

Penyediaan listrik di PPI. Sukadana saat ini menggunakan Genset dengan daya

terpasang 5000 watt.

C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari petugas PPI bahwa jumlah kapal-kapal

perikanan yang melakukan aktivitas bongkar berjumlah 35 kapal, dengan kapasitas < 5 GT.

Sedangkan alat tangkap yang umum digunakan oleh nelayan setempat adalah Gilnet, purse sine,

Tramell net, long line.

D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata yang didaratkan di pelabuhan ini tergantung musim, hasilnya sebagaian

di tampung oleh agen dan dijual langsung kepada konsumen di pasar. Hasil rata produksi :

1. Pada bulan Januari – April : - ikan gembung mencapai 30 ton / hari

2. Bulan Mei – Desember: Produksi udang dapat mencapai 1 ton / hari



5 PPI. SIDUK

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Siduk terletak di Desa Siduk, Kecamatan Sukadana,

Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis lokasi ini terletak

pada posisi : 110° 4' 9.78" BT dan 1° 21' 44.57" LS

Foto Satelit Lokasi PP

B. FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas pelabuhan yang ada saat ini masih sangat t

1. Dermaga Labuh.

Luas area operasional pelabuhan PPI. Sukad

dermaga bongkar muat di lokasi 2 m x 60 m

posisi dermaga/tempat pendaratan ikan terl

perikanan yang tambat di PPI. Siduk berjuml

kecil ( 5-10 GT). Aktivitas bongkar muat dilak

kapal ikan berukuran kecil. Kedalaman alur s

dan pada pasang dapat mencapai 4 meter.

3. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas lainnya yang tersedia di PPI. Siduk m

a. Tempat Pelelangan Ikan

Bangunan TPI berukuran 3 x 4 meter ini

namun pada saat monitoring gedung ini
I. Siduk

erbatas, antara lain :

ana diperkirakan ± 0.5 Ha dengan luas

, yang terbuat dari kayu. Secara teknis

etak di Sungai Siduk. Kapal – kapal

ah 20 Kapal, umumnya berukuran kecil-

ukan setiap hari, umumnya untuk kapal-

aat air surut terendah mencapai 1 meter

eliputi :

difungsikan sebagai tempat administrasi,

tidak lagi aktif digunakan, disamping

LOKASI



bangunan TPI terdapat juga tempat penjualan ikan (pasar ikan) yang diperuntukkan

bagi pedagang, namun bangunan ini juga tidak ada aktivitas.

Foto. Kondisi eksisting bangunan TPI dan Pasar Ikan

b. Toilet Umum dan Musholla

Disamping TPI, toilet umum dan mushola disediakan di lokasi pelabuhan

c. Tempat Penampungan Ikan

Tempat penampungan ikan yang tersedia dilokasi ukuran 6 m x 10 m

d. Electricity Power

Penyediaan listrik di PPI. Siduk saat ini menggunakan Jasa Perusahaan Milik Negara

(PLN) dengan daya terpasang 900 watt.

C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari petugas PPI bahwa jumlah kapal-kapal

perikanan yang melakukan aktivitas bongkar berjumlah 20

kapal, dengan kapasitas rata-rata < 5 GT. Sedangkan alat

tangkap yang umum digunakan oleh nelayan setempat adalah

Rawai dan Trol net.

D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata yang didaratkan di pelabuhan ini berkisar 300 - 400 kg/hr

(tergantung musim), hasilnya sebagaian di tampung oleh agen dan lainnya dijual langsung

kepada konsumen di pasar. Jenis ikan yng sering didaratkan di dermaga ini antara lain :

1. Pari 4. Malong
2. Gembung 5. Mayong
3. Renjong



6 PPI. SUNGAI SAMBAS

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Sungai Sambas terletak di Dusun I, Desa Pemangkat Jaya

, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dan secara

geografis lokasi ini terletak pada posisi : 110° 3' 26.68" BT dan 1° 20' 10.94" LS

Foto Satelit Lokasi PP

B. FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas pelabuhan yang ada saat ini masih sa

1. Dermaga Labuh.

Luas area operasional pelabuhan PPI.

dermaga bongkar muat di lokasi 2 m x

posisi dermaga/tempat pendaratan ikan

perikanan yang tambat di PPI. Sungai Sam

berukuran kecil-kecil (< 5 GT). Aktivitas

untuk kapal-kapal ikan berukuran kec

mencapai 1 meter dan pada pasang dapa

tahap pembangunan.
I. Sungai Sambas

ngat terbatas, antara lain :

Sambas diperkirakan ± 0.5 Ha dengan luas

30 m, yang terbuat dari kayu. Secara teknis

terletak di Sungai Sambas. Kapal – kapal

bas berjumlah 10 Kapal, umumnya

bongkar muat dilakukan setiap hari, umumnya

il. Kedalaman alur saat air surut terendah

t mencapai 3 meter. Pelabuhan sedang dalam

LOKASI



Foto.
Kondisi dermaga bongkar di PPI. Sungai Sambas

2. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas lainnya yang tersedia di PPI. Sungai Sambas belum tersedia, hanya di bagian

terpisah dari pelabuhan terdapat kios penampungan ikan dan pasar desa yang di bangun

melalui dana PNPM.

C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari petugas PPI bahwa jumlah kapal-kapal

perikanan yang melakukan aktivitas bongkar berjumlah 10 kapal, dengan kapasitas < 5 GT.

Sedangkan alat tangkap yang umum digunakan oleh nelayan setempat adalah Rawai dan

Trol net.

D. PRODUKSI IKAN

Tidak diketahui secara pasti produski ikan di PPI. Sungai Sambas, mengingat pada saat

monitoring petugas tidak ada ditempat.

7. PPI. DUSUN BESAR

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Dusun Besar terletak di Desa Dusun Besar, Kecamatan

Pulau Maya Karimata, Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dan secara

geografis lokasi ini terletak pada posisi : 109° 27' 1.79" BT dan 1° 6' 23.77" LS



Foto

B. FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas pelabuhan yang ada

1. Dermaga Labuh.

Luas area operasional pela

dermaga bongkar muat di

posisi dermaga/tempat pe

Kapal – kapal perikanan

Umumnya berukuran kec

hari, umumnya untuk kap

terendah mencapai 1 meter

2. Fasilitas fungsional dan pen

Fasilitas lainnya yang terse

a. Gedung TPI

Gedung TPI berukuran

sebagai tempat adminis

stehger terpisah dengan

b. Tempat Pelelangan Ika

Tempat Penampung Ika

6 m

c. Electricity Power

Penyediaan listrik di P

daya terpasang 900 wa

d. Gedung Penyimpan Es
Satelit Lokasi PPI. Dusun Besar

saat ini masih sangat terbatas, antara lain :

buhan PPI. Tanjung Satai diperkirakan ± 0.5 Ha dengan luas

lokasi 1.5 m x 70 m, yang terbuat dari kayu. Secara teknis

ndaratan ikan terletak disungai yang berjarak 2 km muara.

yang tambat di PPI. Dusun Besar berjumlah 300 kapal.

il-kecil (< 5 GT). Aktivitas bongkar muat dilakukan setiap

al-kapal ikan berukuran kecil. Kedalaman alur saat air surut

dan pada pasang dapat mencapai 3 meter.

unjang

dia di PPI. Tanjung Satai meliputi :

5 x 9 meter dua lantai. Saat ini gedung ini difungsikan

trasi oleh petugas TPI (Bpk. Mustamin). Antara pos TPI dan

jarak 2 km.

n

n, terbuat dari kayu dan semen dengan ukuran bangunan 4 x

PI. Dusun Besar saat ini menggunakan PLN swadaya dengan

tt.

LOKASI



Bangunan Penyimpan Es, yang ada saat milik PT. PANCA MITRA MULTI

PERDANA

C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari petugas PPI bahwa jumlah kapal-kapal

perikanan yang melakukan aktivitas bongkar berjumlah 300 kapal, dengan kapasitas < 5 GT.

Sedangkan alat tangkap yang umum digunakan oleh nelayan setempat adalah Pukat, Rawai,

Gilnet, Tramell net, Lamdas. Hasil perikanan yang dominan dari lokasi ini adalah udang

D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata yang didaratkan di pelabuhan ini rata 100 kg/hari, hasilnya di

tampung oleh agen. Hasil produksi perikanan yang banyak di peroleh dari tempat ni adalah

udang, sedangkan jenis ikan yang ada di lokasi antara lain :

1. Pari
2. Duri
3. Mayong
4. Bawal
5. Kakap
6. Semerah

8 PPI. PULAU KUMBANG

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Pulau Kumbang terletak di Kecamatan Sukadana,

Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis lokasi ini terletak

pada posisi : 110° 3' 47.20" BT dan 1° 20' 0.52" LS

F

LOKASI
oto Satelit Lokasi PPI. Pul

LOKASI
au Kumbang



B. FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas pelabuhan yang ada saat ini masih sangat terbatas, antara lain :

1. Dermaga Labuh.

Luas area operasional pelabuhan PPI. Sukadana diperkirakan ± 0.75 Ha dengan luas

dermaga bongkar muat di lokasi 1.5 m x 100 m, yang terbuat dari kayu, luas area

bongkar muat mencapai 100 m2. Secara teknis posisi dermaga/tempat pendaratan ikan

terletak di. Kapal – kapal perikanan yang tambat di PPI. Sukadana berjumlah 46 Kapal.

Umumnya berukuran kecil-kecil (< 5 GT). Aktivitas bongkar muat dilakukan setiap

hari, umumnya untuk kapal-kapal ikan berukuran kecil. Kedalaman alur saat air surut

terendah mencapai 1 meter dan pada pasang dapat mencapai 3 meter.

Foto.
Kondisi dermaga bongkar di PPI. Pulau Kumbang

2. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas lainnya yang tersedia di PPI. Sukadana meliputi :

a. Gedung Kantor PPI.

Gedung kantor PPI yang tersedia di pelabuhan

berukuran 6 x 8 meter. Saat ini gedung ini

difungsikan sebagai tempat administrasi dan

saat monitoring gedung ini aktif digunakan

b. Tempat Pelelangan Ikan

Tempat Peelangan Ikan (TPI) di PPI. Pulau Kumbang tersedia cukup baik dengan

ukuran 5 x 10 m (50 m2) terbuat dari bahan kayu, dengan kondisi bangunan cukup

baik. Saat kami melakukan kegiatan monitoring bangunan ini tidak berfungsi

sebagaimana mestinya.



c. Electricity Power

Penyediaan listrik di PPI. Sukadana saat ini menggunakan Jasa Perusahaan Milik

Negara (PLN) dengan daya terpasang 900 watt.

C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari nelayan setempat bahwa jumlah kapal-

kapal perikanan yang melakukan aktivitas bongkar

berjumlah 150 kapal, dengan kapasitas < 5 GT berjumlah

100 kapal dan kapal dengan kapasitas 5-10 GT berjumlah

50 buah. Alat tangkap yang umum digunakan oleh nelayan

setempat adalah Gilnet Plastik dan Tramel net. Perizinan

kapal-kapal di PPI. Pulau Kumbang belum dapat kami di

ketahui secara pasti karena saat monitoring petugas tidak

ditempat.

D. PRODUKSI IKAN

Berdasarkan keterangan dari nelayan setempat bahwa produksi ikan rata-rata yang

didaratkan di pelabuhan ini berkisar 1000 kg/hr, hasilnya sebagaian di tampung oleh agen

dan dijual langsung kepada konsumen di pasar.



KABUPATEN MEMPAWAH

Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Mempawah sebanyak 9

(sembilan) PPI, yaitu PPI. Sungai Pinyuh, PPI. Sungai Bakau Kecil, PPI. Sungai Bakau Besar,

PPI. Kuala Mempawah, PPI Sungai Kunyit, PPI Jungkat, PPI Sungai Purun, PPI Peniti dan PPI

Nusapati. Jumlah PPI Data masing-masing PPI dapat diuraikan sebagai berikut :

PPI. SUNGAI PINYUH

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Sungai Pinyuh terletak di Desa Sungai Pinyuh

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dan secara

geografis lokasi ini terletak pada posisi : 109° 4'24.03" BT dan 0°16'41.53" LU.

Foto Satelit Lokasi PP

B. FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas pelabuhan yang ada saat ini masih san

Dermaga Labuh.

Luas area operasional pelabuhan PPI. Sun

dermaga bongkar muat di lokasi 300 m²

Secara teknis posisi dermaga/tempat pend

500 meter dari muara dan kedalaman alu

Kapal – kapal perikanan yang tambat di P

kecil-kecil (< 5 GT) berjumlah 100 buah

bongkar muat kapal-kapal ikan tersebut d

dipasar ikan.

Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas lainnya yang tersedia di PPI. Sung

Jalan Kompleks

Jalan kompleks kedermaga lebar 3 m

pengerasan. Jalan ini menghubungka

harapan dapat mempermudah/memperl
LOKASI
I. Sungai Pinyuh

gat terbatas, antara lain :

gai Pinyuh diperkirakan ± 50 m2 dengan luas

berbentuk lurus, yang terbuat dari kayu ulin.

aratan ikan terletak di sungai yang berjarak

r dermaga saat surut laut mencapai 1 meter.

PI. Sungai Pinyuh pada umumnya berukuran

dan (5-10 GT) berjumlah 10 buah. Aktivitas

i lakukan setiap hari yang langsung dijual

ai Pinyuh meliputi :

dan panjannya mencapai 1 kilo dalam tahap

n dermaga labuh ruas jalan aspal, dengan

ancar mobilisasi para pelaku jasa perikanan.



Gedung TPI

Gedung TPI berukuran 6 m2. difungsikan sebagai tempat administrasi para petugas

DKP Kabupaten Pontianak. Kondisi bangunan yang

rendah menyebabkan mudah banjir ketika hujan dan

air pasang laut.]

SPDN

Sarana penyaluran BBM (SPDN) bagi nelayan telah koperasi LPP N3 , dengan

kapasitas quaota 24.000 Kl/bulan.

Foto Sarana SPDN di PPI. Sungai Pinyuh

JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari nelayan setempat bahwa jumlah kapal-

kapal perikanan yang melakukan aktivitas

bongkar berjumlah 110 kapal, dengan kapasitas <

5 GT berjumlah 100 kapal dan kapasitas 5-10 GT

berjumlah 10 kapal. Sedangkan alat tangkap yang

umum digunakan oleh nelayan setempat adalah

Gilnet Plastik dan Gilnet Nilon.



PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata yang didaratkan di pelabuhan ini berkisar 6550 kg/hr .

Produksi Ikan, untuk jenis dan harga jual di lokasi adalah :

1. Udang Dogol : 800 Kg/hr dengan harga jual dipasar local Rp 65.000/kg

2. Bawal : 1 Ton/hr dengan harga jual dipasar local Rp 35.000/kg

3. Tongkol : 1 Ton/hr dengan harga jual dipasar local Rp. 20.000/kg

4. Kakap : 800 Kg/hr dengan harga jual dipasar local Rp. 20.000/kg

5. Mayong : 700 Kg/hr dengan harga jual dipasar local Rp. 15.000/kg

6. Hiu : 250 kg/hr dengan harga jual dipasar lokasi Rp. 10.000/kg

7. Ikan Campur : 1 Ton/hr dengan harga jual dipasar lokasi Rp. 10.000/kg

Foto Aktifitas bongkar ikan/udang di salah satu tangkahan agen



PPI. KUALA MEMPAWAH

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Kuala Mempawah terletak di Kecamatan Mempawah

Hilir, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis lokasi ini

terletak pada posisi : 108°58'9.47" BT dan 0°19'12.73" LU

Foto Satelit Lokasi PPI. Kuala M

B. FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas pelabuhan yang ada saat ini masih sangat terba

1. Dermaga Labuh.

Luas area operasional pelabuhan PPI. Kuala Mempa

luas dermaga bongkar muat di lokasi 200 m x 6

teknis posisi dermaga/tempat pendaratan ikan te

berjarak ± 1 Km dari muara. Kedalaman alur di

meter dan saat pasang dapat mencapai 6 meter. Kap

PPI. Kuala Mempawah umumnya berukuran kecil

hingga kapsitas 5 – 10 GT berjumlah 60 kapal. Akt

tersebut aktif di lakukan di PPI. Kuala Mempawah

I
LOKAS
empawah

tas, antara lain :

wah diperkirakan ± 1200 m² dengan

m, yang terbuat dari Beton. Secara

rletak di Sungai Mempawah yang

dermaga saat surut laut mencapai 3

al – kapal perikanan yang tambat di

-kecil (< 5 GT) berjumlah 45 kapal

ivitas bongkar muat kapal-kapal ikan



2. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas lainnya yang tersedia di PPI. Sungai Kunyit antara lain :

1. Gedung Kantor PPI

Gedung kantor di PPI. Kuala Mempawah berukuran 8 x 12 meter, berfungsi sebagai

tempat administrasi seluruh kegiatan jasa perikanan

yang ada di PPI. Kuala Mempwah. Petugas dari Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pontianak

sebanyak 2 orang, yaitu Bpk. Anuardin dan Bpk.

Pawadi, disamping itu ditempatkan petugas honorer

sebanyak 2 orang, yaitu Bpk. Saiful dan Bpk. Ahmad.

2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tempat Pelelangan Ikan terletak berdampingan

dengan kantor administrasi perkantoran. Luas areal

pelelangan ikan 5 x 20 meter, kualitas bangunan

permanen beton.

3. Sarana Air Bersih

Sarana air bersih di PPI. Kuala Mempawah yang disediakan bersumber dari air tanah

dan kemudian di treatmen dan kemudian ditampung di

Menara Air yang kemudian disalurkan ke kantor

administrasi dan fasilitas lainnya, Berdasarkan

informasi yang kami peroleh dari nelayan setempat

bahwa kebutuhan air bersih untuk kapal nelayan di

ambil dari tangkahan masing-masing, karena air bersih

yang disediakan di PPI. Kuala Mempawah terkadang tidak baik (payau/asin).

4. Jalan Kompleks

Jalan komplek yang telah dibangun di PPI. Kuala Mempawah, total route mencapai

6 m x 1000 m, masih dalam tahap pengerasan.

5. Gedung Penampung Ikan

Tempat penampungan ikan yang dibangun berfungsi untuk menyimpan sementara

ikan-ikan hasil tangkapan dari nelayan. Gedung ini

hanya menampung ikan dalam bentuk cool box, yang

kemudian untuk di pasarkan dipasar local.



C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari nelayan setempat bahwa jumlah kapal-

kapal perikanan yang melakukan aktivitas bongkar

muat di dermaga ini sebanyak 105 kapal. Sedangkan

alat tangkap yang umum digunakan oleh nelayan

setempat adalah gillnet, Lampara Dasar.

D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata yang didaratkan di pelabuhan ini berkisar 3000 kg/hr.

Produksi Ikan, untuk jenis dan harga jual di lokasi adalah :

1. Tongkol : 1500 kg /hr dengan harga jual dipasar Rp. 15.000 / kg

2. Tenggiri : 500 kg/hr dengan harga jual dipasar Rp. 25.500 / kg

3. Gembung : 200 kg/hr dengan harga jual dipasar Rp. 12.000 / kg

4. Bawal : 10 Kg/hr dengan harga jual dipasar Rp 40.000/kg

5. Mayong : 50 kg/hr dengan harga jual dipasar Rp. 8.000/kg

PPI. JUNGKAT

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Muara Kubu terletak di Desa Jungkat Kecamatan Siantan

Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis lokasi ini terletak

pada posisi : 109°12'7.95" BT dan 0° 3'43.33" LU

Foto Satelit Lokasi PPI. Ju
LOKASI
ngkat



B. FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas pelabuhan yang ada saat ini masih sangat terbatas, antara lain :

1. Dermaga Labuh

Luas area operasional pelabuhan PPI. Jungkat diperkirakan ± 800 m² dengan luas

dermaga bongkar muat di lokasi 4 m x 20 m, yang terbuat dari semi beton. Secara

teknis posisi dermaga/tempat pendaratan ikan terletak di Sungai Jungkat. Kedalaman

alur di dermaga saat surut laut mencapai 2 meter dan saat pasang dapat mencapai 4

meter. Kapal – kapal perikanan yang tambat di PPI. Jungkat umumnya berukuran kecil-

kecil (< 5 GT) berjumlah 100 kapal hingga kapsitas 5 – 10 GT berjumlah 6 kapal.

Aktivitas bongkar muat kapal-kapal ikan tersebut aktif di lakukan di PPI. Jungkat

Foto
Kondisi dermaga di PPI. Jungkat

2. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas lainnya yang tersedia di PPI. Muara Kubu meliputi :

a. Gedung Administrasi Perkantoran

Fasilitas yang tersedia di Pangkalan Pendaran Ikan (PPI) Jungkat, adalah gedung

yang di gunakan sebagai tempat administrasi,

berukuran 4 x 6 meter.

b. Jalan Kompleks

Jalan kompleks yang dimaksud disini adalah jalan yang di bangun menuju ke

dermaga. Luas jalan kompleks diperkirakan 50 m2
, berupa jalan aspal

C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang kami terima dari nelayan setempat jumlah kapal yang

melakukan aktivitas bongkar muat ikan di PPI. Jungkat sebanyak 106 kapal dengan rincian

bahwa kapal dengan kapasitas > 5 GT sebanyak 100 kapal dan kapasitas 5-10 GT sebanyak

6 kapal.



D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan yang didaratkan di PPI. Jungkat rata-rata mencapai 1000 kg/hr, Ikan ini

sebagian besar ditampung oleh agen untuk dipasarkan di Kota Pontianak dan Unit Pengolah

Ikan (UPI) dan lainnya dijual dipasar local. Untuk jenis ikan yang umum di daratkan

adalah :

 Udang : hasil tangkapan mencapai 300 kg/hr

 Cumi : hasil tangkapan mencapai 200 kg/hr

 Kepiting : hasil tangkapan mencapai 45 kg/hr

 Renjong : hasil tangkapan mencapai 25 kg/hr

 Ikan Campur : hasil tangkapan mencapai 450 kg/hr

PPI. SUNGAI KUNYIT

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Sungai Kunyit terletak di Desa Sungai Kunyit Kecamatan

Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis

lokasi ini terletak pada posisi : 108°54'43.46"BT dan 0°29'44.29" LU

Foto S

B. FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas pelabuhan yang ada

1. Dermaga Labuh.

Luas area operasional p

dermaga bongkar muat d

pantai. Dermaga saat mo

dan jalan penghubung a

lokasi ini juga tidak ada

I
LOKAS
atelit Lokasi PPI. Sungai Kunyit

saat ini masih sangat terbatas, antara lain :

elabuhan PPI. Dabong diperkirakan ± 1 Ha dengan luas

i lokasi 4 m x 20 m, yang terbuat dari beton terletak di pesisir

nitoring sudah tidak berfungsi, kondisi dermaga rusak berat

ntara dermaga sudah terputus dan aktifitas bongkar muat di



Foto Kondisi dermaga di PPI. Sungai Kunyit

2. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas lainnya yang tersedia di PPI. Sungai Kunyit meliputi :

1. Gedung TPI

Gedung TPI berukuran 8 x 12 m. Saat ini gedung ini tidak berfungsi lagi, kegiatan

bongkar ikan yang dilakukan di tangkahan agen atau pemilik kapal.

Foto Kondisi Gedung TPI yang rusak

C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari nelayan setempat bahwa jumlah kapal-kapal

perikanan yang melakukan aktivitas penangkapan disekitar Sungai Kunyit berjumlah 100 kapal

dengan ukuran < 5 GT. Sedangkan alat tangkap yang umum digunakan oleh nelayan setempat

adalah gilnet dan pancing

D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata yang didaratkan di tempat dan tangkahan-tangkahan berkisar 500

kg/hr.

Produksi Ikan, untuk jenis ikan di lokasi adalah :

1. Udang : 2000 Kg/hr, tergantung musim

2. Kakap merah : 200 Kg/hr

3. Ngerat : 200 kg/hr

4. Kerapu : 45 kg/hr



PPI. NUSAPATI

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Nusapati terletak di Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh

Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis lokasi ini terletak pada

posisi : 109° 5'26.80" BT dan 0°15'28.07" LU

Foto Satelit Lokasi PPI.

B. FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas pelabuhan yang ada saat ini masih sangat terb

1. Dermaga Labuh.

Dermaga labuh ukuran 5 x 8 meter yang juga difu

Nusapati pada saat monitoring tidak berfungsi,

aktifitas bongkar dan tambat di pasar ikan.

2. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas penunjang lainnya tidak tersedia di lokasi.

C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari nel

perikanan yang melakukan aktivitas bongkar berjumla

Sedangkan alat tangkap yang umum digunakan oleh n

Bubu dan Togog

D. PRODUKSI IKAN

Data produsi ikan di lokasi ini tidak dapat kamisajik

nelayan di lokasi .
LOKASI
Nusapati

atas, antara lain :

ngsikan sebagai kegiatan bongkar di PPI.

dan kapal – kapal nelayan melakukan

ayan setempat bahwa jumlah kapal-kapal

h 30 kapal dengan kapasitas < 5 GT.

elayan setempat adalah Jermal, Ambai,

an, mengingat tidak ditemukan petugas dan



PPI. PENITI

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Peniti terletak di Desa Peniti Luar Kecamatan Siantan,

Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis lokasi ini terletak pada

posisi : 109° 9'32.37" BT dan 0° 9'7.26" LU

Foto Satelit Lokasi PPI.

B. FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas pelabuhan yang ada saat ini masih sangat terb

1. Dermaga Labuh.

Dermaga PPI. Peniti tidak berfungsi, dan dermag

dan kondisinya sudah rusak berat sehingga derma

untuk tempat tambat kapal. Kapal ikan seha

tangkahan milik agen / pemilik kapal.

Foto Kondisi dermaga di

2. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas fungsional dan penunjang lainnya di l
LOKASI
Peniti

atas, antara lain :

a ini dibangun oleh Pemerintah Desa,

ga tidak lagi difungsikan oleh nelayan

ri-hari melakukan bongkar ikan di

PPI. Peniti

okasi PPI tidak ada.



C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari nelayan setempat bahwa jumlah kapal-

kapal perikanan yang melakukan aktifitas penangkapan di peniti berjumlah 50 kapal dengan

ukuran < 5 GT. Dan 50 kapal dengan ukuran 5-10 GT, sedangkan alat tangkap yang umum

digunakan oleh nelayan setempat adalah gilnet dan pancing

D. PRODUKSI IKAN

Data produksi ikan tidak dapat disampaian mengingat tidak ada data yang jelas.



KABUPATEN SAMBAS

1. PPI. SELAKAU

A. LOKASI

Secara administrative PPI Selakau terletak di Desa Selakau, Kecamatan Selakau, Kabupaten

Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis lokasi ini terletak pada koordinat

108°58'30.85" BT dan 1° 3'27.97" LU

B. PROFIL







C. FASILIT
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Fasilitas penunjang dan fungsional pada lokasi ini masih sangat terbatas, saat ini

fasilitas penunjang yang ada di PPI. Selakau adalah :

a. Gedung Kantor TPI

Gedung kantor TPI berada di lokasi dermaga PPI. Selakau dengan kondisi

baik, Tempat yang berukuran 6 x 12 meter, digunakan untuk kegiatan

administrasi petugas pelabuhan.

b. Tempat Penampungan Ikan

Tempat Penampungan Ikan di PPI.Selakau berjalan dengan baik (aktif).

Kondisi gedung kurang baik dengan ukuran 4 x 5 meter berbahan kayu

dengan kondisi yang sudah rapuh. Sedangkan fasilitas penunjang lainnya

seperti toilet umum, tangki BBM dan pabrik es sudah tersedia di lokasi ini.

D. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang kami terima jumlah kapal perikanan yang melakukan aktivitas

bongkar di PPI Selakau 50 kapal dengan kapasitas rata-rata 5-10 GT. Sedangkan alat tangkap

yang umum digunakan oleh nelayan setempat adalah Gilnet dan Lampara Dasar (Lamda).

E. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata nelayan yang didaratkan di pelabuhan ini sekitar 500 kg/hari.

F. FOTO DOKUMENTASI



FOTO DOKUMENTASI PPI SELAKAU (BANGUNAN BARU)



2. PPI. PEMANGKAT

A. PROFIL PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) PEMANGKAT:
 Nama & Status : UPT. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pemangkat
 Lokasi/Desa : Desa Penjajab Barat
 Kecamatan : Pemangkat
 Kabupaten : Sambas
 Nama Pimpinan : M. Nasir

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pemangkat merupakan salah satu PPI

yang ada di Kabupaten Sambas yang letaknya berada di dalam Lingkungan

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat. Oleh karena, pelaksanaan dari

Sertifikasi Hasil Penangkapan Ikan di PPI Pemangkat ditangani langsung oleh

petugas SHTI di PPN Pemangkat. Namun demikian merupakan suatu kewajiban

bagi Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Rengas untuk memerikan informasi

mengenai pelaksanaan SHTI di lapangan dengan memberikan literatur-literatur

mengenai Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yaitu Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Hasil

Tangkapan Ikan.

B. FOTO DAN DOKUMENTASI



KOTA SINGKAWANG

Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kota Singkawang sebanyak 2 (dua) PPI, dengan data

masing-masing PPI akan diuraikan sebagai berikut :

1. PPI. KUALA

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Kuala terletak di Desa Kuala, Kecamatan Singkawang

Barat, Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis lokasi ini terletak

pada posisi : 108° 58 '37.23" BT dan 0° 55' 13.75"LU.

Foto Sateli
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3. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas lainnya yang tersedia di PPI. Kuala meliputi :

a. Jalan Kompleks

Jalan kompleks dengan luas 150 m2 (kondisi saat ini masih dalam tahap

pengerasan). Jalan ini menghubungkan dermaga labuh dengan pasar ikan dan ruas

jalan aspal, dengan harapan dapat mempermudah/memperlancar mobilisasi para

pelaku jasa perikanan.

b. Gedung TPI

Gedung TPI berukuran 4x8 meter. Saat ini gedung ini belum difungsikan sebagai

tempat pelelangan ikan, dan sementara digunakan sebagai kantor administrasi para

petugas honorer yang ditugaskan DKP Kota Singkawang. Terdapat bangunan

lainnya yang berdekatan dengan Gedung TPI yaitu yang digunakan untuk bongkar

muat ikan dari kapal ikan.

c. SPDN

Solar Paket Dealer Nelayan (SPDN) di areal dermaga telah tersedia, namun saat ini

belum difungsikan, karena masih menunggu kuota dari pertamina. Dilokasi ini telah

tersedia 2 tangki dengan kapasitas masing-masing 2000 liter.

d. Sarana Air Bersih

Sarana air bersih yang tersedia didermaga berupa water treatmen. Sumber air

bakunya berasal dari air tanah, dan sampai saat ini airnya belum dapat dimanfaatkan

nelayan.

 DAFTAR FASILITAS YANG DIMILIKI PPI KUALA

NO NAMA FASILITAS

VOLUME TAHUN

A. FASILITAS POKOK

1 Dermaga (Panjang 89 m lebar 5,5 m) 539 m2 2011

B. FASILITAS FUNGSIONAL

1 Tempat Pelelangan Ikan 99 m2 2002

2 Ruang Aula 72 m2 2010

3 Waserda 70 m2 2010

4 Koperasi 24 m2

5 Gudang SPDN 25 m2 2010

6 Kantor SPDN 35 m2 2010

7 Rumah Dinas Petugas PPI 63 m2 2011

8 Kantor Administrasi Petugas PPI 99 m2 2011

9 Cold Storage 100 m2 2011



10 Gudang Produksi 2011

11 Gedung Pelengkapan Nelayan 250 m2 2013

12 gedung Tempat Pengumpul ikan 96 m2 2013

13 Bangsal Perbaikan Alat Tangkap 250 m2 2013

14 Bengkel PPI 140 m2 2013

15 Musolla 64 m2 2013

16 Perluasan Dermaga Beton 184,8 m2 2013

17 Rehab Gedung Kantor Ppi dan Rumah Petugas. 180 m2 2013

18 Pembangunan Jalan Beton 435 m2 2013

19 Gapura Masuk PPI Kuala 1 unit 2013

20 Penimbunan Tanah Lokasi PPI 800 m2 2013

C. FASILITAS PENUNJANG

1 Tangki Air 9 m2

2 WC Umum 15 m2 2011

3 Pos Jaga

4 Tangki Duduk SPDN

5 Gudang Pengolahan Air

6 Pagar 375 m' 2011

7 Jalan Beton Aspal Komplek PPI 250 m' 2011

8 Areal Parkir 460 m2 2011

9 Saluran Drainase 177 m' 2011

Semua fasilitas yang ada di PPI Kuala masih bersifat Pinjam Pakai kepada Nelayan tanpa

dikenakan biaya retribusi, hal ini disebabkan belum adanya payung hukum yang mengatur

pungutan PAD disamping itu belum adanya serah terima asset yang dibangun melalui APBN TP

( KKP) ke Kota Singkawang.

C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari nelayan setempat bahwa jumlah kapal-kapal

perikanan yang melakukan aktivitas bongkar berjumlah 50 kapal, dengan kapasitas < 5 GT

berjumlah 15 kapal dan kapasitas 5-10 GT berjumlah 35 kapal. Sedangkan alat tangkap yang

umum digunakan oleh nelayan setempat adalah Gilnet nilon dan Gilnet Plastik



D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata yang didaratkan di pelabuhan ini berkisar 1200 kg/hr atau 36 ton/bulan.

Produksi Ikan, untuk jenis dan harga jual di lokasi adalah :

1. Tongkol : 600 Kg/hr dengan harga jual dipasar lokal RP. 10.000 / kg

2. Tenggiri : 300 Kg/hr dengan harga jual dipasar lokal Rp. 27.000 /Kg

3. Manyong : 100 kg /hr dengan harga jual dipasar lokal Rp. 12.000 / kg

4. Ikan Campur : 200 kg/hr dgn harga jual dipasar lokal Rp. 6.000/kg



F. FOTO DAN DOKUMENTASI



2. PPI. SEDAU

A. LOKASI

Secara administrative PPI. Sedau terletak di Desa Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan,

Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis lokasi ini terletak pada

posisi : 108°55'42.73" BT dan 0°51'57.87" LU; PPI Sedau merupakan wilayah kerja dari

PPI Kuala

Foto Satelit L
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perikanan < 5 GT berjumlah 20 Kapal dan armada kapal 5 – 10 GT berjumlah 5 buah.

Aktivitas bongkar muat kapal-kapal ikan tersebut di lakukan setiap hari.

Fasilitas pelabuhan yang ada saat ini masih sangat terbatas, antara lain :

1. Dermaga Labuh.

Kondisi existing dermaga labuh di Pelabuhan Sedau masih sangat sederhana, terbuat

dari papan yang belum permanen. Posisi dermaga terletak di Sungai Kecil (Sungai

Sedau) dengan jarak ± 1 km dari muara, sedangkan kedalaman alur di dermaga saat ini

± 2.5 m pada kondisi air surut dan ketika pasang dapat mencapai kedalaman 4.5 meter.

2. Fasilitas fungsional dan penunjang

a. Tempat Pelelangan Ikan

Gedung Pelelangan Ikan (TPI) di lokasi berupa bangunan kantor dengan ukuran

5 x 8 meter. Gedung ini dipergunakan untuk kegiatan administrasi (koperasi) dan

aktivitas jual beli ikan.

C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Kapal – kapal perikanan yang berda di PPI Sedau umumnya berukuran kecil-kecil (nelayan

skala kecil) dengan Jumlah armada perikanan < 5 GT berjumlah 20 Kapal dan armada kapal 5 –

10 GT berjumlah 5 buah. Aktivitas bongkar muat kapal-kapal ikan tersebut di lakukan setiap

hari.

Alat tangkap yang umum digunakan oleh nelayan setempat umumnya Gilnet, dengan produksi

ikan rata-rata kapal perhari adalah 1200 kg/hr atau 36 ton/bulan.

D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata yang didaratkan di pelabuhan ini berkisar 1200 kg/hr atau 36

ton/bulan.

Produksi Ikan, untuk jenis dan harga jual di lokasi adalah :

1. Tongkol : 600 Kg/hr dengan harga jual dipasar local RP. 10.000 / kg

2. Tenggiri : 300 Kg/hr dengan harga jual dipasar local Rp. 27.000 /Kg

3. Manyong : 100 kg /hr dengan harga jual dipasar local Rp. 12.000 / kg

4. Ikan Campur : 200 kg/hr dgn harga jual dipasar lokasi Rp. 6.000/kg

E. PERMASALAHAN

 Pendangkalan Alur Sungai

 Alur untuk olah Gerak Kapal Sempit



F. FOTO DAN DOKUMENTASI

G. KESIMPULAN DAN SARAN.

1. Kota Singkawang memiliki 2 PPI dan keduanya masih berfungsi dan dimanfaatkan untuk
aktifitas Nelayan (bongkar dan muat). Kedua unit tersebut masih bersifat pelaksana teknis
DKP Kota Singkawang dan belum berstatus UPTD.

2. Kedua PPI berfunsi dengan baik dan dimanfaatkan oleh Nelayan, demikian pula Pabrik Es
yang ada di Komplek PPI Kuala berfungsi dengan baik, Kapasitas 10 Ton perhari dengan
harga jual Rp. 400.000 per Ton. Pabrik Es tersebut dikelola langsung oleh tenaga PPI
dengan memperkerjakan 5 orang tenaga lepas harian.

3. Kedepan PPI yang ada di Kedua Kabupaten dapat diseleksi untuk ditingkatkan status
Strukturalnya agar tenaga yang ditempatkan lebih termotivasi untuk giat bekerja untuk
meningkatkan kenerja unitnya.

4. Agar PPI/TPI dapat berfungsi secara maksimal harus dilakukan pembinaan yang kontinyu
dari instansi terkait baik dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, secara teknis,
administrasi maupun kelanjutan pembangunan (Fanasial).



KABUPATEN BENGKAYANG

Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Bengkayang sebanyak 3 (tiga)

PPI, yaitu PPI. Teluk Suak, PPI. Sei Raya, dan PPI. Sungai Duri, dengan data masing-masing

PPI sebagai berikut :

1. PPI. TELUK SUAK

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI.Teluk Suak terletak di Desa Karimunting Kecamatan

Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dan secara

geografis lokasi ini terletak pada posisi : 108° 51' 37.04" BT dan 0° 47' 30.00" LU.

Foto Satelit Lokasi PPI. Teluk Suak

B. FASILITAS PELABUHAN

 Profil Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Teluk Suak:

 Nama & Status : Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Teluk Suak
 Lokasi/Desa : Karimunting
 Kecamatan : Sungai Raya Kepulauan
 Kabupaten : Bengkayang
 Nama Pimpinan : Hustoybi
 Jumlah Personil : 1 Orang
 Luas lahan PPI : ± 150 M²
 Fasilitas PPI : Jalan Kompleks, Kantor dan Dermaga Muat

(Konstruksi Beton),TPI (Konstuksi Kayu),MCK.Bak
Air

 Tonage Kapal : < 5GT = 9 Buah, 5-10 GT = 17 Buah
 Alat Tangkap : Pancing, Togok Ajung, kelong dan Pukat Lapis
 Produksi/pend. : 15 s/d 30 Ton per Bulan
 Jenis Ikan : Kembung, teri, udang dan ikan campur lainnya.

Fasilitas pelabuhan yang ada saat ini masih sangat terbatas, antara lain :

1. Dermaga Labuh.

Luas area operasional pelabuhan PPI. Teluk Suak diperkirakan ± 150 m2 dengan luas

dermaga bongkar muat di lokasi 100 m x 60 m berbentuk lurus, yang terbuat dari beton.

Secara teknis posisi dermaga/tempat pendaratan ikan terletak di pesisir pantai yang

berjarak 200 meter dari Jalan Raya Pontianak – Singkawang dengan kedalaman alur



dermaga saat surut laut mencapai 1.70 meter. Kapal – kapal perikanan yang tambat di

PPI. Teluk Suak umumnya berukuran kecil-kecil (< 5 GT) berjumlah 9 Kapal dan

armada kapal kapasitas 5 – 10 GT berjumlah 17 buah. Aktivitas bongkar muat kapal-

kapal ikan tersebut di lakukan setiap hari yang langsung dijual dipasar ikan.

2. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas lainnya yang tersedia di PPI. Teluk Suak meliputi :

a. Jalan Kompleks

Jalan kompleks dengan panjang 400 m (konstruksi beton). Jalan ini menghubungkan

dermaga labuh dengan pasar ikan dan ruas jalan aspal, dengan harapan dapat

mempermudah/memperlancar mobilisasi para pelaku jasa perikanan.

b. Gedung TPI

Gedung TPI berukuran 4x10 meter. Saat ini gedung ini telah difungsikan nelayan

sebagai tempat menampung ikan hasil tangkapan dan ikan yang telah dikeringkan

dari pulau yang terdekat

c. Sarana Air Bersih

Sarana air bersih belum tersedia di lokasi ini. Masyarakat setempat umumnya

menggunakan Sumber air bakunya berasal dari air tanah.

C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari nelayan setempat bahwa jumlah

kapal-kapal perikanan yang melakukan aktivitas bongkar berjumlah 26 kapal, dengan kapasitas

< 5 GT berjumlah 9 kapal dan kapasitas 5-10 GT berjumlah 17 kapal. Sedangkan alat tangkap

yang umum digunakan oleh nelayan setempat adalah Pancing, Togok Ajung, Kelong dan Pukat

Lapis.

D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata yang didaratkan di pelabuhan ini berkisar 1500 kg/hr atau 45 ton/bulan.

Produksi Ikan, untuk jenis dan harga jual di lokasi adalah :

1. Tongkol : 500 Kg/hr dengan harga jual dipasar lokal RP. 14.000 – 18.000/ kg

2. Tenggiri : 300 Kg/hr dengan harga jual dipasar lokal Rp. 35.000 /Kg

3. Geronggong : 100 Kg/hr dengan harga jual dipasar lokal Rp. 8000/Kg

4. Mayong : 150 kg /hr dengan harga jual dipasar lokal Rp. 8.000 / kg

5. Udang : 200 Kg/hr dengan harga jual dipasar lokal Rp 20.000/kg

6. Teri : 250 Kg/hr dengan harga jual dipasar lokal Rp. 6.000/kg

7. Ikan Campur : 200 kg/hr dgn harga jual dipasar lokasi Rp. 6.000/kg



E. FOTO DAN DOKUMENTASI



2. PPI. SUNGAI RAYA

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI.Sungai Raya terletak di Desa Karimunting Kecamatan Sungai

Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.

B. FASILITAS PELABUHAN

 Profil Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Teluk Suak:

 Nama & Status : Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sungai Raya
 Lokasi/Desa : Karimunting
 Kecamatan : Sungai Raya Kepulauan
 Kabupaten : Bengkayang
 Nama Pimpinan : Lukasih
 Jumlah Personil : 1 Orang
 Luas lahan PPI : ± 200 M²
 Fasilitas PPI : Jalan Masuk 200m, Dermaga Bongkar/Muat

(Konstruksi Kayu) 1,5x20 m, Gudang (Konstuksi
Kayu), Gedung Tempat Pemasaran Ikan,Coolbox

 Tonage Kapal : < 5GT = 9 Buah, 5-10 GT = 17 Buah
 Alat Tangkap : Pancing, Togok Ajung, kelong dan Pukat Lapis
 Produksi/pend. : 10 s/d 20 Ton per Bulan
 Jenis Ikan : Kembung, teri, udang, cumi dan ikan campur lainnya.
 Pabrik Es, dengan lokasi di Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya Kepulauan

dibangun Tahun 2014, Kapasitas 10 Ton per hari, akan dijucoba Tanggal 18
Pebruari 2015.

C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari nelayan setempat bahwa jumlah

kapal-kapal perikanan yang melakukan aktivitas bongkar berjumlah 50 kapal, dengan kapasitas <

5 GT berjumlah 30 kapal dan kapasitas 5-10 GT berjumlah 20 kapal. Sedangkan alat tangkap

yang umum digunakan oleh nelayan setempat adalah Pancing, Togok Ajung, Kelong dan Pukat

Lapis.

D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata yang didaratkan di pelabuhan ini berkisar 1500 kg/hr atau 45 ton/bulan.

Produksi Ikan, untuk jenis dan harga jual di lokasi adalah :

1. Tongkol : 500 Kg/hr dengan harga jual dipasar lokal RP. 14.000 – 18.000/ kg

2. Tenggiri : 300 Kg/hr dengan harga jual dipasar lokal Rp. 35.000 /Kg

3. Geronggong : 100 Kg/hr dengan harga jual dipasar lokal Rp. 8000/Kg

4. Mayong : 150 kg /hr dengan harga jual dipasar lokal Rp. 8.000 / kg

5. Udang : 200 Kg/hr dengan harga jual dipasar lokal Rp 20.000/kg

6. Teri : 250 Kg/hr dengan harga jual dipasar lokal Rp. 6.000/kg

7. Ikan Campur : 200 kg/hr dgn harga jual dipasar lokasi Rp. 6.000/kg



E. FOTO DAN DOKUMENTASI

3. PPI. SUNGAI DURI

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Sungai Duri terletak di Desa Sungai Duri Kecamatan

Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis lokasi ini

terletak pada posisi : 108°55'38.22" BT dan 0°33'44.74" LU.

Foto Satelit Lokasi

I
LOKAS
PPI. Sungai Duri



B. FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas pelabuhan yang ada saat ini masih sangat terbatas, antara lain :

1. Dermaga Labuh.

Luas area operasional pelabuhan PPI. Sungai Duri diperkirakan ± 620 m2 dengan luas

dermaga bongkar muat di lokasi 4 m x 25 m, yang terbuat dari kayu. Secara teknis

posisi dermaga/tempat pendaratan ikan terletak di dalam sungai yang berjarak 30 meter

dari Jalan Raya Pontianak – Singkawang dengan kedalaman alur dermaga saat surut

laut mencapai 4 meter. Kapal – kapal perikanan yang tambat di PPI. Sungai Duri

umumnya berukuran kecil-kecil (< 5 GT) berjumlah 20, dan > 5 berjumlah 33 kapal.

Aktivitas bongkar muat kapal-kapal ikan tersebut di lakukan setiap hari yang langsung

dijual dipasar ikan.

2. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas lainnya yang tersedia di PPI. Sungai Duri meliputi :

Gedung TPI

Gedung TPI berukuran 198,4 m2. Saat ini gedung ini difungsikan sebagai Kantor

dan tempat jual beli ikan hasil tangkapan nelayan kepada agen dan konsumen

Sarana Air Bersih

Sarana air bersih di PPI. Sungai Duri belum tersedia.. Penyediaan air bersih bagi

kebutuhan kapal nelayan menggunakan sungai dan air hujan dari rumah nelayan

terdekat.

C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari nelayan setempat bahwa jumlah kapal-kapal

perikanan yang melakukan aktivitas bongkar berjumlah 53 kapal. Sedangkan alat tangkap yang

umum digunakan oleh nelayan setempat adalah Pancing, togok apung, gillnet dan lampara dasar.

D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata yang didaratkan di pelabuhan ini berkisar 1500 kg/hr atau 45 ton/bulan.

Produksi Ikan, untuk jenis dan harga jual di lokasi adalah :

1. Gembung : 500 Kg/hr dengan harga jual dipasar lokal RP. 14.000 – 18.000/ kg

2. Tenggiri : 300 Kg/hr dengan harga jual dipasar lokal Rp. 25.000 /Kg

3. mayong : 100 Kg/hr dengan harga jual dipasar lokal Rp. 8000 – 10.000/Kg

4. Udang : 300 Kg/hr dengan harga jual dipasar lokal Rp. 35.000 /Kg

5. Campuran : 350 Kg/hr dengan harga jual dipasar lokal Rp. 7.500 /Kg



E. FOTO DAN DOKUMENTASI



KABUPATEN KETAPANG

Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Ketapang sebanyak 4 (empat)

PPI, dengan data masing-masing Pangkalan Pendaratan Ikan akan diuraikan sebagai berikut :

PPI. KENDAWANGAN

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Kuala terletak di Desa Kotaraja, Kecamatan

Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis lokasi

ini terletak pada posisi : 110°11'42.11"BT dan 2°30'57.17" LS

B. FASILITAS

Fasilitas pe

1. Dermaga L
Foto Satelit Lokasi PPI. Kendawangan

PELABUHAN

labuhan yang ada saat ini masih sangat terbatas, antara lain :

abuh.

Foto Kondisi dermaga bongkar di PPI. Kendawangan

LOKASI



Luas area operasional pelabuhan PPI. Kendawangan diperkirakan ± 1.5 m x 115 m

dengan luas dermaga bongkar muat di lokasi 38 m x 3 m, yang terbuat dari kayu ulin.

Secara teknis posisi dermaga/tempat pendaratan ikan terletak di pesisir pantai

kendawangan yang menjorok kelaut sekitar 115 meter dari jalan raya, kondisi pantai

berlumpur dengan kedalaman alur dermaga ± 3 m pada kondisi air surut dan ketika

pasang dapat mencapai kedalaman 4 meter, dengan demikian kapal-kapal perikanan

dapat melaut tidak menunggu kondisi air pasang. Kapal – kapal perikanan yang tambat

di PPI Kendawangan berjumlah 80 Kapal. Umumnya berukuran kecil-kecil (< 5 GT)

berjumlah 35 Kapal dan armada kapal kapasitas 5 – 10 GT berjumlah 45 buah.

Aktivitas bongkar muat kapal-kapal ikan tersebut di lakukan setiap hari yang langsung

dijual dipasar ikan.

2. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas lainnya yang tersedia di PPI. Kendawangan meliputi :

a. Jalan Kompleks

Jalan kompleks ke dermaga di hubungkan

dengan jembatan kayu, lebar jembatan ± 1,5

meter sepanjang ± 115 meter yang

berhubungan langsung dengan jalan raya

kendawangan. Jalan ini menghubungkan

dengan dermaga labuh dengan konsumen,

dengan harapan dapat mempermudah

/memperlancar mobilisasi para pelaku jasa

perikanan.

b. Gedung TPI

Gedung TPI berukuran 5x8 meter. Saat ini gedung ini difungsikan sebagai tempat

administrasi untuk petugas yang ditugaskan DKP

Kabupaten Ketapang. Terdapat bangunan lainnya

yang berdekatan dengan Gedung TPI yaitu yang

digunakan untuk bongkar muat ikan dari kapal

ikan.

c. Tangki BBM

Penyediaan BBM bagi kapal nelayan dermaga

telah tersedia tangki BBM kapasitas 1200 liter,

karena keterbatasan BBM maka umumnya

nelayan masih mencari BBM dari sumber lainnya



d. Sarana Air Bersih

Sarana air bersih belum tersedia di dermaga. Sumber air bakunya berasal dari air

tanah dan sungai yang diambil dari rumah nelayan masing-masing.

C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari nelayan setempat bahwa jumlah kapal-

kapal perikanan yang melakukan aktivitas bongkar

berjumlah 80 kapal, dengan kapasitas < 5 GT berjumlah 35

kapal dan kapasitas 5-10 GT berjumlah 45 kapal.

Sedangkan alat tangkap yang umum digunakan oleh

nelayan setempat adalah Gilnet, Troll da Rawai. Sebagian

besar telah mempunyai izin / STPKP

D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata yang didaratkan di pelabuhan ini berkisar 1000 kg/hr atau 30

ton/bulan.

Produksi Ikan, untuk jenis ikan yang sering ditangkap adalah :

1. Malong
2. Mayong
3. Pari
4. Puput
5. Gulame
6. Hiu
7. Duri

PPI. PESAGUAN

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Kuala terletak di Desa Pesaguan, Kecamatan Pesaguan,

Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis lokasi ini terletak pada

posisi : 110° 7' 26.72" BT dan 2° 2'11.40" LS



B. FASILITAS PELABUHA

Fasilitas pelabuhan yang a

1. Dermaga Labuh.

Luas area operasiona

dermaga bongkar mua

posisi dermaga/tempa

dengan pasar rakyat,

pasang dapat mencap

dapat melaut tidak m

di PPI pesaguan ber

Aktivitas bongkar mu

dijual dipasar ikan.
Foto Satelit Lokasi PPI. Pesaguan

N

da saat ini masih sangat terbatas, antara lain :

l pelabuhan PPI. Pesaguan diperkirakan 1500 m2 dengan luas

t di lokasi 3 m x 12 m, yang terbuat dari kayu ulin. Secara teknis

t pendaratan ikan terletak di tepi sungai pesaguan yang dekat

kedalaman alur dermaga ± 3 m pada kondisi air surut dan ketika

ai kedalaman 6 meter, dengan demikian kapal-kapal perikanan

enunggu kondisi air pasang. Kapal – kapal perikanan yang tambat

jumlah 20 Kapal. Umumnya berukuran kecil-kecil (< 5 GT)

at kapal-kapal ikan tersebut di lakukan setiap hari yang langsung

Foto
Kondisi dermaga bongkar di PPI. Pesaguan

LOKASI



2. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas lainnya yang tersedia di PPI. Pesaguan meliputi :

a. Jalan Kompleks

Jalan kompleks dermaga berhubungan langsung dengan jalan yang menuju ke pasar

rakyat. Jalan ini menghubungkan dermaga labuh dengan konsumen, dengan harapan

dapat mempermudah/memperlancar mobilisasi para pelaku jasa perikanan.

b. Gedung TPI

Gedung TPI berukuran 5x8 meter. Saat ini gedung ini difungsikan sebagai tempat

administrasi oleh petugas yang ditugaskan DKP

Kabupaten Ketapang. Terdapat bangunan lainnya

yang berdekatan dengan Gedung TPI yaitu pasar

ikan (TPI) yang digunakan untuk menjual ikan

dari nelayan .

c. Tempat Pasar Ikan

Salah satu fasilitas fungsional yang telah

disediakan di PPI. Pesaguan adalah pasar

ikan / tempat pemasaran hasil perikanan dari

nelayan yang datang dari melaut. Luas yang

sediakan 8 m x 10 m. Pada saat peninjauan

kondisi pasar ini ti

dak berfungsi

C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari

nelayan setempat bahwa jumlah kapal-kapal perikanan

yang melakukan aktivitas bongkar berjumlah 20 kapal,

dengan kapasitas < 5 GT. Sedangkan alat tangkap yang

umum digunakan oleh nelayan setempat adalah Lamdas.

D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata yang didaratkan di pelabuhan ini berkisar 3000 kg/hr.

Produksi Ikan, untuk jenis ikan yang sering ditangkap adalah :

1. Renjong
2. Malong
3. Udang



PPI. SUKABANGUN

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Sukabangun terletak di Desa Sukabangun, Kecamatan

Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis lokasi

ini terletak pada posisi : 109° 56' 24.54"BT dan 1° 46' 40.35" LS

B. FASILITAS PELABUH

Fasilitas pelabuhan yang

1. Dermaga Labuh.

Luas area operasio

dermaga bongkar m

posisi dermaga/tem

berpasir dengan ke

pasang dapat menc

PPI Sukabangun ber
Foto Satelit Lokasi PPI. Sukabangun

AN

ada saat ini cukup baik, antara lain :

nal pelabuhan PPI. Sukabangun diperkirakan 1.5 Ha dengan luas

uat di lokasi 5 m x 90 m, yang terbuat dari kayu ulin. Secara teknis

pat pendaratan ikan terletak di muara sungai pawan kondisi sungai

dalaman alur dermaga ± 4 m pada kondisi air surut dan ketika

apai kedalaman 7 meter. Kapal – kapal perikanan yang tambat di

jumlah 40 Kapal. Umumnya berukuran 5 – 10 GT .

LOKASI



2. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas lainnya yang tersedia di PPI. Sukabangun meliputi :

a. Jalan Kompleks

Jalan kompleks di pelabuhan telah dibangun

menghubungkan berbagai fasilitas di pelabuhan.

Lebar jalan yang telah terbangun saat ini adalah 6

meter, dengan kondisi beraspal dan panjang

keseluruhan jalan komplek yang terbangun

diperkirakan 800 meter.

b. Gedung TPI

Gedung TPI berukuran 32 m x 12 meter. Saat

monitoring gedung ini belum difungsikan dan masih

dalam tahap pembangunan Gedung ini rencana

digunakan untuk bongkar muat ikan dari kapal nelayan.

c. Gedung Administrasi Perkantoran

Gedung administrasi PPI ini dibangun dengan

ukuran 35 x 8 m, dan saat monitoring gedung

ini belum difungsikan, karena pembangunan

gedung lainnya sedang berjalan.

d. Sarana Air Bersih

Sarana air bersih belum tersedia didermaga.

Rencana pengembangan air bersih yang

sumber air bakunya berasal dari air tanah dan

telah dilakukan eksplorasi air tanah dengan

kedalaman 100 meter, namun gagal karena

kondisi air tanah yang dihasilkan asin.

e. Cold Storage



JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari

nelayan setempat bahwa jumlah kapal-kapal perikanan

yang melakukan aktivitas bongkar berjumlah 40 kapal,

dengan kapasitas 5-10 GT. Sedangkan alat tangkap yang

umum digunakan oleh nelayan setempat adalah Gilnet

dan Jaring.

D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata yang didaratkan di pelabuhan ini berkisar 1000 kg/hr

Produksi Ikan, untuk jenis ikan yang sering ditangkap adalah :

1. Gembung
2. Tongkol
3. Tenggiri
4. Bawal
5. Malong
6. Simerah
7. Senangin
8. Bawal Putih

PPI. MERANGE SETAP

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Merange Setap terletak di Desa Mulia Baru, Kecamatan

Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis lokasi

ini terletak pada posisi : 109° 58' 9.25" BT dan 1° 50' 43.38" LS

Foto Satelit
 Lokasi PPI. Werange Setap

LOKASI



B. FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas pelabuhan yang ada saat ini masih sangat terbatas, antara lain :

1. Dermaga Labuh.

Luas area operasional pelabuhan PPI. Merange Setap diperkirakan 3 Ha dengan luas

dermaga bongkar muat di lokasi 30 m x 4 m, yang terbuat dari beton bertulang. Secara

teknis posisi dermaga/tempat pendaratan ikan terletak di Sungai Pawan I, kondisi sungai

berpasir dengan kedalaman alur dermaga ± 4 m pada kondisi air surut dan ketika pasang

dapat mencapai kedalaman 6 meter, dengan demikian kapal-kapal perikanan dapat

melaut tidak menunggu kondisi air pasang. Kapal – kapal perikanan yang tambat di PPI

Merange Setap berjumlah 20 Kapal. Umumnya berukuran 5 – 10 GT.

Foto
Kondisi dermaga bongkar di PPI. Merange Setap

3. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas lainnya yang tersedia di PPI. Merange Setap meliputi :

a. Gedung TPI

Gedung TPI berukuran 5x8 meter. Bangunan ini difungsikan sebagai tempat

administrasi oleh petugas yang ditugaskan DKP Kabupaten Ketapang. Terdapat

bangunan lainnya yang berdekatan dengan Gedung TPI yaitu tempat penampungan

ikan yang digunakan untuk menampung ikan dari nelayan.

b. Electrical Power

Sumber Listrik di PPI. Werange Setap selama ini menggunakan Jasa Perusahaan

Listrik Negara (PLN), kapasitas daya yang ada saat ini 1300 Watt.

c. Tempat Penampungan Ikan

Tempat penampungan ikan yang ada di PPI. Merange Setap saat ini sebanyak 7

pintu, yang masing-masing pintu berukuran 4 x 5 meter. Sistem penanganan mutu

ikan menggunakan coolbox dengan pendingin dari es batu.



C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari nelayan setempat bahwa jumlah kapal-

kapal perikanan yang melakukan aktivitas bongkar ikan berjumlah 20 kapal, dengan

kapasitas rata 5-10 GT. Jumlah kapal tersebut berasal dari kapal local dan kapal dari luar

Ketapang. Alat tangkap yang umum digunakan oleh nelayan setempat adalah Gilnet dan

Jaring, dan sebagian besar telah memiliki izin / STPKP

D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata yang didaratkan di pelabuhan ini rata 1000 / minggu. Aktivitas

bongkar ikan di pelabuhan ini dilakukan setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.

Produksi ikan, untuk jenis ikan yang sering ditangkap adalah :

1. Tongkol

2. Gembung

3. Tenggiri



KABUPATEN KUBU RAYA

Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 4 (empat)

PPI, yaitu PPI. Sungai Kakap, PPI Dabong, PPI. Padang Tikar dan PPI Rasau Jaya, dengan data

masing-masing PPI sebagai berikut :

PPI. SUNGAI KAKAP

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI.Sungai Kakap terletak di Desa Sungai Kakap Kecamatan

Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis lokasi ini

terletak pada posisi : 109° 10' 37.71" BT dan 0° 3'42.81" LS.

Foto Satelit Lokasi PPI. Sung

B. FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas pelabuhan yang ada saat ini masih, antara lai

1. Dermaga Labuh.

Luas area operasional pelabuhan PPI. Sungai Ka

dermaga bongkar muat di lokasi 4 m x 60 m b

ulin dan telah ditingkatkan menjadi beton.

pendaratan ikan terletak di pesisir pantai yan

Pontianak – Sungai Kakap dengan kedalaman a

meter. Kapal – kapal perikanan yang tambat di P

kecil-kecil (< 5 GT) berjumlah 79 Kapal dan

berjumlah 74 buah dan 10 – 30 GT berjumlah

kapal ikan tersebut di lakukan setiap hari yang la

I
LOKAS
ai Kakap

n :

kap diperkirakan ± 150 m2 dengan luas

erbentuk lurus, yang terbuat dari kayu

Secara teknis posisi dermaga/tempat

g berjarak 10 meter dari Jalan Raya

lur dermaga saat surut laut mencapai 4

PI. Sungai Kakap umumnya berukuran

armada kapal kapasitas 5 – 10 GT

5 buah. Aktivitas bongkar muat kapal-

ngsung dijual dipasar ikan.



2. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas lainnya yang tersedia di PPI. Sungai Kakap meliputi :

a. Jalan Kompleks

Jalan kompleks dengan luas 312 m2 (kayu belian ditingkatkan dengan beton). Jalan

ini menghubungkan dermaga labuh dengan pasar ikan dan ruas jalan aspal, dengan

harapan dapat mempermudah/memperlancar mobilisasi para pelaku jasa perikanan.

b. Bangunan Kantor PPI

Gedung PPI berukuran 320 M2. difungsikan sebagai tempat administrasi para

petugas DKP Kabupaten Kubu Raya disampig itu terdapat bangunan lainnya yang

berdekatan dengan Gedung TPI yaitu pasar tradisoinal masyarakat disekitarnya

yang berjualan 9 (sembilan) bahan pokok untuk kebutuhan nelayan setempat,

disamping itu pasar ini juga menampung ikan hasil tangkapan nelayan dan ikan dari

pulau yang terdekat

c. Bangunan TPI

Bangunan TPI/Tempat Pemasaran Ikan berukuran 160 m2, saat ini difungsikan

dengan baik setelah rehab melalui DAK Kabupaten Kubu Raya

d. Sarana Air Bersih

Sarana air bersih belum tersedia di lokasi ini. Nelayan Masyarakat setempat

umumnya menggunakan Sumber air bakunya air hujan dan sungai.

e. Balai Pertemuan Nelayan (48 m2)

f. Instalasi Listrik (900watt)

C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan dari nelayan setempat bahwa jumlah kapal-kapal perikanan yang

melakukan aktivitas bongkar berjumlah 780 kapal, dengan kapasitas < 5 GT berjumlah 280

kapal dan kapasitas 5-10 GT berjumlah 55 kapal dan 30 GT 2 buah. Sedangkan alat tangkap

yang umum digunakan oleh nelayan setempat adalah Gilnet Plastik dan Gilnet Nilon.

D. FREKWENSI BONGKAR MUAT di PPI Sungai Kakap

NO HARI UKURAN KAPAL PERIKANAN JUMLAH

(Unit)< 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30

1 Senin 20 6 3 2 31

2 Selasa 16 5 1 1 23

3 Rabu 18 4 1 1 24

4 Kamis 22 8 4 1 35

5 Jum'at 23 9 2 2 36

6 Sabtu 14 7 1 1 23

7 Minggu 18 4 1 1 24

Jml Per Minggu 131 43 13 9 196



Jml Per Bulan 524 172 52 36 784

Jml Per Tahun 6288 2064 624 432 9408

E. JENIS ALAT TANGKAP NELAYAN DI PPI SUNGAI KAKAP

1. Lampara Dasar = 294 unit

2. Gill Net Plastik = 709 unit

3. Gill Net Nylon = 11 unit

4. Trammel Net = 135 unit

5. Ambai = 116 unit

6. Jermal = 5 unit

7. Sero Pantai = 115 unit

8. Bubu Kepiting = 548 unit

9. Rawai = 121 unit

10. Rumpon = 377 unit

11. Jala = 35 unit

12. Lain-lain = 245 unit



F. FOTO DAN DOKUMENTASI



PPI. DABONG

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Dabong terletak di Desa Dabong Kecamatan Kubu, Kabupaten

Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis lokasi ini terletak pada posisi : 109°

15' 28.42"BT dan 0°35'49.01" LS

Fot

B. FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas pelabuhan yang ada saat in

1. Dermaga Labuh.

Luas area operasional pelabuh

bongkar muat di lokasi 4 m x

saat surut laut mencapai 4 m

umumnya berukuran kecil-kec

di lakukan setiap hari yang lan

2. Fasilitas fungsional dan pen

Fasilitas lainnya yang terse

1. Gedung TPI

Gedung TPI berukuran

bongkar yang dilakuka

dan langsung ketangka

2. Sarana Air Bersih

Sarana air bersih di

kebutuhan kapal nelay

terdekat.
LOKASI
o Satelit Lokasi PPI. Dabong

i masih sangat terbatas, antara lain :

an PPI. Dabong diperkirakan ± 80 m2 dengan luas dermaga

6 m, yang terbuat dari kayu. dengan kedalaman alur dermaga

eter. Kapal – kapal perikanan yang tambat di PPI. Dabong

il (< 5 GT). Aktivitas bongkar muat kapal-kapal ikan tersebut

gsung diambil oleh agen.

unjang

dia di PPI Dabong meliputi :

3 x 4 m. Saat ini gedung ini tidak berfungsi lagi, kegiatan

n oleh nelayan setempat langsung dilakukan di tempat (laut)

han-tangkahan.

PPI. Dabong belum tersedia.. Penyediaan air bersih bagi

an menggunakan sumur dan air hujan dari rumah nelayan



C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang dari Kepala Desa dan nelayan setempat bahwa jumlah kapal-kapal

perikanan yang melakukan aktivitas penangkapan berjumlah 35 kapal dengan ukuran < 5 GT.

Sedangkan alat tangkap yang umum digunakan oleh nelayan setempat adalah Jermal.

D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata yang didaratkan di tempat dan tangkahan-tangkahan berkisar 500 kg/hr.

Produksi Ikan, untuk jenis dan harga jual di lokasi adalah :

1. Udang Campur : 300 Kg/hr

2. Teri : 200 Kg/hr

PPI PADANG TIKAR

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Padang Tikar terletak di Desa Medan Seri Kecamatan Padang

Tikar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan secara geografis lokasi ini terletak

pada posisi : 109° 16' 30.08" BT dan 0° 40' 34.33" LS

Foto Satelit Lokasi

B. FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas pelabuhan yang ada saat ini masih sang

1. Dermaga Labuh.

Luas area operasional pelabuhan PPI. Pada

dermaga bongkar muat di lokasi 4 m x 6 m,

dermaga saat surut laut mencapai 4 meter.

Padang Tikar umumnya berukuran kecil-keci

ikan tersebut di lakukan setiap hari yang lang
LOKASI
PPI Padang Tikar

at terbatas, antara lain :

ng Tikar diperkirakan ± 80 m2 dengan luas

yang terbuat dari kayu. dengan kedalaman alur

Kapal – kapal perikanan yang tambat di PPI.

l (< 5 GT). Aktivitas bongkar muat kapal-kapal

sung diambil oleh agen.



2. Fasilitas fungsional dan penunjang

Fasilitas lainnya yang tersedia di PPI. Padang Tikar meliputi :

1. Gedung TPI

Gedung TPI berukuran 96 m2. Saat ini gedung ini difungsikan sebagai Kantor dan

tempat jual beli ikan hasil tangkapan nelayan kepada agen dan konsumen .

2. Sarana Air Bersih

Sarana air bersih di PPI. Padang Tikar belum tersedia.. Penyediaan air bersih bagi

kebutuhan kapal nelayan menggunakan sungai dan air hujan dari rumah nelayan

terdekat.

C. JUMLAH KAPAL NELAYAN

Berdasarkan keterangan yang telah kami terima dari nelayan setempat bahwa jumlah kapal-kapal

perikanan yang melakukan aktivitas bongkar berjumlah 30 kapal dengan kapasitas < 5 GT.

Sedangkan alat tangkap yang umum digunakan oleh nelayan setempat adalah Jermal, Ambai,

Bubu dan Togog

D. PRODUKSI IKAN

Produksi ikan rata-rata yang didaratkan di pelabuhan ini berkisar 400 kg/hr.

Produksi Ikan, untuk jenis dan harga jual di lokasi adalah :

1. Mayong : 100 Kg/hr

2. Udang : 150 Kg/hr

3. Talang : 50 Kg/hr

4. Sembelang : 100 Kg/hr

E. FOTO DAN DOKUMENTASI



PPI RASAU JAYA

A. LOKASI

Secara administrative bahwa PPI. Rasau Jaya terletak di Desa Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya

Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

B. FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas Pelabuhan terdiri dari : Dermaga bongkar/muat terbuat dari konstruksi kayu ulin/belian dengan

ukuran 50m x 6 m serta sebuah pos PPI ukuran 4x4 m2 terbuat dari konstruksi semen/beton.

Petugas : tidak ada

C. AKTIVITAS OPERASIONAL

Aktivitas operasional PPI Rasau Jaya berjalan aktif dan baik, di mana Kapal-kapal perikanan yang sandar

di PPI ini berukuran 10-30 GT berasal dari Rasau Jaya sendiri serta daerah lain seperti Kabupaten Kayong

Utara, Teluk Batang, dan Padang Tikar, dengan hasil tangkapan sektar 5 ton/hari.

Di PPI Rasau Jaya juga dapat dijumpai agen/penampung ikan antara lain CV. Bagan Maju Jaya yang

beraktifitas sebagai penyalur ikan ke Kota Pontianak dan sekitarnya.

D. FOTO DAN DOKUMENTASI



KOTA PONTIANAK

Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kota Pontianak sebanyak 1 (satu) lokasi PPI yaitu

PPI Sungai Jawi, dengan data PPI akan diuraikan sebagai berikut :

1. PPI. SUNGAI JAWI

A. LOKASI

Secara administrative PPI. Sungai Jawi terletak di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan

Pontianak Barat, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

B. FASILITAS PELABUHAN

Fasilitas pelabuhan yang ada saat ini masih sangat terbatas, antara lain :

Fasilitas Pokok:

 Lahan ± 5.500 m2

 Dermaga 65 m

Fasilitas Fungsional:

 Air Bersih (PDAM) dan sarana pengolahan air bersih

 SPDN 1 unit

 Pagar keliling

 Listrik 16.500 kVA

 Kantor

 Cold Storage

Fasilitas Penunjang:

 Kios

 MCK

 Gudang Peralatan (gerobak, mesin air, kabel, dll)

D. PRODUKSI IKAN

Tahun 2014 Produksi ikan yang didaratkan di PPI Sungai Jawi berjumlah 104.580 Kg dan tahun

2015 berjumlah 130.906 Kg
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