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PROGRAM KERJA KADIN-KP 2015-2020 
 
 
 
1. PERIKANAN TANGKAP dan  BUDIDAYA 

• Mendorong Pelaku usaha untuk berinvestasi di bidang penangkapan 

ikan yang berkelanjutan, Ramah lingkungan, dan Kompetitif 

• Menggunakan Armada kapal penangkapan ikan yang berteknologi 

modern 

• Membangun usaha budidaya udang, ikan dan rumput laut dengan 

format cluster yang terintegerasi dengan Hatcheries dan Fish Meal 

Production yang  berskala menengah dan besar untuk menghadapi 

kompetisi di ASEAN maupun Pasar GLOBAL 

 

2. GALANGAN KAPAL 

• Kapitalisasi Galangan  Kapal untuk Pembuatan maupun perbaikan 

kapal ikan 

• Pembuatan kapal untuk mengisi kebutuhan kapal penangkap ikan 

yang berkapasitas 50 GT sampai 150 GT atau yang lebih besar, 

dilengkapi Peralatan tangkap, Sistim Navigasi yang berteknologi 

tinggi dan dilengkapi Cold storage 

• Pembuatan kapal pengangkut ikan berkapasitas lebih dari 500 GT 

 

 

3. SENTRA PERIKANAN TERPADU WILAYAH PESISIR 

Memberdayakan dan Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Pesisir 

dengan program mewujudkan SENTRA PERIKANAN TERPADU di 

wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil  

Pada umumnya Kampung Nelayan di pesisir dan pulau pulau, para 

nelayan nya telah memiliki kapal penangkap ikan yang diadakan 

sendiri maupun diperoleh dari bantuan pemerintah 

Dilanjutkan dengan peran swasta memfasilitasi Kampung nelayan 

dengan berbagai sarana paska tangkap atau paska panen yang cukup, 

tepat dan efektif seperti : 
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• Unit Pengolahan kapasitas kecil 

• Cold Storage 

• Mesin Es 

• Peralatan tambak 

• Pengadaan bibit Udang/ Ikan 

• Penyediaan Pakan 

 

4. PEMBIAYAAN 

    Meningkatkan Kerjasama dengan Perbankan dan IKNB untuk 

membiayai : 

• Usaha Perikanan tangkap dan Budidaya kapasitas Menengah dan 

Besar 

• Pembangunan Galangan dan Pembuatan kapal ikan 

• Sentra Perikanan Terpadu wilayah pesisir 

 

5. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

• Kerjasama dengan LIPI, BPTT dan PERGURUAN TINGGI untuk 

Implementasi hasil Riset dan Penelitian kedalam dunia usaha 

• Pendidikan dan Pelatihan intensif untuk menghasilkan tenaga kerja 

yang Ahli, Terampil dan berkompetensi  

 
 
 
 


