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Kolom 

Iktiologi 

NAKHODA BARU,  
MII EMPAT TAHUN KE DEPAN 

 

Selasa 21 Juni 2022, masih dalam suasana suka cita atas ulang tahun ke-22 Masyarakat Iktiologi 

Indonesia (MII) pada 6 Juni lalu, telah terpilih nakhoda baru MII melalui Kongres MII VI. Prof. Dr. 

Krismono dari Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Perairan Laut dan Perairan Darat, Badan Riset dan 

Inovasi Nasional secara aklamasi didapuk menjadi Ketua MII masa bakti 2022-2026. Harapan besar 

dari anggota MII kepada Prof. Kris, begitu biasa beliau disapa, agar dapat memajukan perikanan 

melalui organisasi ini. Penguatan organisasi hingga pada kedepannya dapat menjadi organisasi profesi 

yang mengambil peran lebih di kancah nasional dan internasional, menjadi harapan anggota yang 

hadir dalam kongres tersebut.  

Sejalan dengan harapan anggota MII, Prof. Kris dalam 

sambutan awalnya menyampaikan kata kunci 

“LANJUTKAN, LANJUTKAN, LANJUTKAN”. Prof. 

Kris akan bertekad melanjutkan apa yang baik dan 

sudah berjalan selama ini dan meningkatkan kinerja 

organisasi sehingga MII semakin maju pada masa 

yang akan datang. Prof. Kris kemudian 

menyampaikan agenda dalam empat tahun ke depan, 

yaitu: 

1. Seminar Internasional pada 2023 dan 2025, Seminar 

Nasional Ikan 2024 dan 2026. 

2. Merealisasikan Publishing House sebagai bagian dari lanjutan program sebelumnya. 

3. Mendukung Indonesia Maju, SDM MII Maju melalui bidang Pembinaan SDM. 

4. Merealisasikan Program Hari Ikan 21 Nopember  

5. Peningkatan pelayanan untuk Pemerintah dengan mendukung SDM Riset khususnya di 

KKP dan lembagai terkait. 

6. Peningkatan SDM MII unggul melalui rekrutmen anggota MII dengan meningkatkan 

peran 13 KORWIL di seluruh wilayah Indonesia. 

7. Peningkatan pelayanan untuk seluruh anggota MII melalui  Jurnal Iktiologi Indonesia, 

Tropical Ichtyology, Warta Iktiologi, dll. 

 

Agenda ini diharapkan dapat terealisasi dalam kurun waktu empat tahun. Harapan ini tentu 

akan terwujud bila semua pihak baik anggota, pengurus, dan pemangku kepentingan dapat 

mengambil peran, bahu membahu dalam mendukung kerja-kerja organisasi MII, demikian harapan 

Prof. Kris pada akhir sambutannya sebagai Ketua MII, sambil menutupnya dengan memekikkan 

slogan “MII Maju, Perikanan Lestari”.  


