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LATAR BELAKANG
Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai lebih
kurang 81.000 km, Indonesia memiliki potensi kekayaan perikanan pantai yang luar
biasa. Kawasan perairan pantai Indonesia (kedalaman laut < 200 m) memiliki
keragaman ekosistem laut tropis seperti pantai estuari, mangrove, terumbu karang,
padang lamun, hamparan rumput laut dan ekosistem pulau-pulau kecil yang
merupakan rumah bagi beragam komunitas ikan. Fishbase mencatat bahwa ada
lebih dari 3.600 spesies ikan laut yang telah teridentifikasi di perairan Indonesia dan
75% di antaranya adalah ikan yang hidup dan berasosiasi dengan beragam
ekosistem di perairan pantai. Dilihat dari besarnya potensi sumber daya ikan pantai,
maka perikanan pantai, baik tangkap atau budi daya, dapat menjadi salah satu
subsektor perikanan yang berkontribusi besar pada peningkatan produk domestik
bruto (PDB) Indonesia.
Kegiatan perikanan pantai di Indonesia umumnya adalah perikanan yang bersifat
tradisional (artisanal fishery). Kurang lebih 90% nelayan tradisonal di Indonesia
adalah nelayan berskala kecil (small-scale fishery) karena minimnya investasi dan
teknologi penangkapan yang modern. Di sisi lain, laju pertambahan penduduk dan
angka kemiskinan masyarakat pesisir cukup tinggi dan umumnya dengan tingkat
pendidikan yang rendah. Pada saat yang bersamaan, mengemuka berbagai
ancaman terhadap keberlanjutan fungsi ekosistem pantai dalam menyediakan
sumber daya perikanan (baik genetik, jenis dan ekosistemnya) dan jasa-jasa
lingkungan (environmental services) akibat aktifitas manusia. Aktifitas dimaksud
meliputi eksploitasi sumber daya perikanan yang berlebihan, pencemaran pantai,
introduksi spesies asing, perubahan iklim global dan degradasi habitat pantai
berupa kerusakan terumbu karang, alih fungsi mangrove, sedimentasi dan erosi
pantai.
Masyarakat Iktiologi Indonesia (MII) sebagai salah satu himpunan profesi di bidang
ikan yang memiliki misi untuk mewadahi para ilmuwan ikan/perikanan di Indonesia
dalam memajukan pengetahuan ilmu ikan/perikanan dan pengelolaannya di
Indonesia, memandang bahwa pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya
ikan dan ekosistem pantai secara terpadu dan lintas disiplin ilmu (transdiciplinary)
perlu untuk terus digaungkan dan diimplementasikan untuk menjawab berbagai
ancaman dan permasalahan seperti disebutkan di atas. Salah satu wujud
implementasi dimaksud adalah pada tahun 2017 ini, MII menginisiasi pelaksanaan
Simposium Nasional Ikan dan Perikanan Pantai (SIPP) dengan menggandeng
berbagai instansi yakni Pusat Riset Perikanan, BRSDM KP, KKP; Jurusan Penyuluhan
Perikanan, Sekolah Tinggi Perikanan; Pusat Penelitian Biologi LIPI; dan Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. State of the art ikan dan perikanan pantai di
Indonesia serta pengelolaan perikanan pantai Indonesia akan mengemuka melalui
simposium ini.

TUJUAN
Simposium ini bertujuan sebagai ajang diskusi, bertukar informasi,
koreksi/saran dan koordinasi antar para pakar/peneliti, praktisi dan
pemerhati bidang-bidang ilmu yang terkait untuk meningkatkan
upaya pengelolaan perikanan pantai serta konservasi biodiversitas
ikan dan ekosistem pantai di Indonesia.

Sumber Gambar : Freepik.com

RUANG LINGKUP
Makalah yang dapat dipresentasikan dalam simposium ini meliputi:
1. Lingkungan dan pencemaran perairan pantai
2. Taksonomi, biodiversitas dan sumber daya ikan pantai
3. Pengolahan hasil perikanan pantai
4. Pemanfaatan sumber daya perikanan pantai
5. Budi daya perikanan pantai
6. Teknologi penangkapan ikan pantai
7. Budaya dan sosial ekonomi masyakat perikanan pantai
8. Penyuluhan perikanan pantai
9. Pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan pantai

PESERTA
Simposium ini dapat dihadiri oleh para pakar/peneliti, praktisi dan
pemerhati lingkungan baik yang berasal dari lembaga penelitian,
perguruan tinggi, instansi pemerintah terkait, LSM dan para
mahasiswa yang memiliki topik penelitian sesuai ruang lingkup
simposium.

WAKTU & TEMPAT
Simposium akan diselenggarakan pada tanggal 12-13 September
2017 di Kampus Jurusan Penyuluhan Perikanan, Sekolah Tinggi
Perikanan, Cikaret, Bogor.
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AGENDA
Selasa, 12 September 2017

SEMINAR NASIONAL IKAN DAN PERIKANAN PANTAI
1. Penyampaian makalah utama
• Dr. Ir. Toni Ruchimat, M.Sc (Kepala Pusat Riset Perikanan,
Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan
Perikanan, KKP)
• Dr. Ir. Victor P. H. Nikijuluw, M.Sc (Marine Program Director,
Conservation International)
2. Penyampaian makalah kelompok
Merupakan penyajian hasil penelitian dan ulasan ilmiah
sesuai dengan lingkup simposium
Luaran :
Buku Prosiding Seminar Nasional Ikan dan Perikanan Pantai Indonesia

Rabu, 13 September 2017

KELOMPOK DISKUSI TERARAH (FOCUS GROUP DISCUSSION )
1. Penyampaian makalah
• Habitat esensial ikan (Emmanuel Manangkalangi, S.Pi,
M.Si et al.)
• Biodiversitas dan taksonomi ikan pantai (Dr. Teguh
Peristiwady)
• Aspek ekobiologi ikan pantai (Prof. Dr. Sulistiono et al.)
• Status kekinian perikanan tangkap di Indonesia
(Dr. Chandra Nainggolan et al.)
• Sea ranching & mariculture (Prof. Dr. Rahmansyah)
• Konservasi ikan (Prof. Dr. M. F. Rahardjo)
• Ecosystem approach to fisheries management (Dr. Luky
Adrianto)
• Peran penting penyuluh dalam pengembangan perikanan
pantai (Dra. Ani Leilani, M.Si et al.)
2. Diskusi
Luaran :
Buku Monograf Ikan dan Perikanan Pantai Indonesia

ABSTRAK & MAKALAH
Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris maksimal 250
kata. Diterima oleh panitia paling lambat 1 Agustus 2017. Hasil
seleksi abstrak akan diumumkan pada 10 Agustus 2017. Penyerahan
makalah paling lambat 25 Agustus 2017 melalui surat elektronik ke
alamat sipp.mii@gmail.com. Panduan penulisan naskah lengkap
dapat diuduh dari laman MII: http://iktiologi-indonesia.org.

Lingkungan dan pencemaran perairan pantai
Taksonomi, biodiversitas dan sumber daya ikan pantai
Pengolahan hasil perikanan pantai
Pemanfaatan sumber daya perikanan pantai
Budi daya perikanan pantai
Teknologi penangkapan ikan pantai
Budaya dan sosial ekonomi perikanan pantai
Penyuluhan perikanan pantai
Pengelolaan dan konservasi perikanan pantai

PUBLIKASI (Pilih Salah Satu)
Prosiding SIPP 2017
Jurnal Iktiologi Indonesia (JII)
Jurnal Akuakultur Indonesia
Tidak Dipublikasikan
Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia

PUBLIKASI
Makalah yang dipresentasikan dalam seminar akan diterbitkan
dalam Prosiding Simposium Nasional Ikan dan Perikanan Pantai; dan
jika memenuhi persyaratan dapat dimasukkan dalam salah satu
jurnal ilmiah yang tertera di lembar formulir pendaftaran.

PENDAFTARAN
Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir dan dikirim beserta
bukti pembayaran melalui surel ke sipp.mii@gmail.com.
Biaya keikutsertaan**
STATUS
SEBELUM 25/8/2017 SETELAH 25/8/2017
Pemakalah***
Umum
400.000
500.000
Mahasiswa
300.000
400.000
Peserta
300.000
400.000
**) Biaya keikutsertaan ini hanya untuk acara Seminar Nasional Ikan dan Perikanan
Pantai (hari pertama); jika berminat mengikuti FGD (hari kedua), maka
dikenakan tambahan biaya Rp. 100.000/orang;
***) Makalah berikutnya bagi penulis (pertama) yang sama dikenakan tambahan
biaya Rp 100.000

Biaya keikutsertaan menjadi pemakalah atau peserta dikirim ke
rekening Masyarakat Iktiologi Indonesia Bank BNI Cabang Bogor
nomor 019 744 9788 atas nama Hetty Irawati Panca
Utaminingrum. Panitia tidak menerima pembayaran biaya
keikutsertaan pada saat simposium.

SEKRETARIAT PANITIA
1. Divisi Ekobiologi dan Konservasi Sumberdaya Perairan,
Departemen MSP, FPIK IPB
Jl. Lingkar Kampus IPB Dramaga 16680
Telp. (0251) 8626838,
Charles P. H. Simanjuntak, Ph.D
sipp.mii@gmail.com
0813 1905 1907
2. STP - Jurusan Penyuluhan Perikanan
Jl. Cikaret No. 2, Bogor Selatan, Kota Bogor
Telp. (0251) 8485231/8485169
Dr. O. D. Soebhakti Hasan
jurluhkan.bogor@gmail.com
0813 8703 2000
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