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DASAR 
PELAKSANAAN

� UU No. 31 thn 2004 tentang Perikanan;

� UU No. 45 thn 2009 tentang Perubahan UU No. 31 thn 2004 tentang Perikanan;

� UU No. 11 thn 2021 tentang Cipta Kerja;

� PP No. 5 thn 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis
resiko;

� PP No. 27 thn 2021 tentang Penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan;

� PERMEN KP No. 39 thn 2019 tentang Pelaksanaan ketentuan negara
pelabuhan untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan
ikan secara illegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur;

� PERMEN KP No. 47 thn 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas
Perikanan;

� PERMEN KP No. 33 thn 2021 tentang Log Book Penengkapan Ikan,
Pemantauan diatas kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan, pengujian
dan penandaan kapal perikanan serta tata kelola pengawakan kapal
perikanan;

� PERMEN KP No. 23 thn 2021 tentang SLO dan SPKP;

� PERDIRJEN PSDKP No. 12 thn 2017 tentang Petunjuk teknis pengawasan
kapal perikanan



Pengawasan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan

�Pre-emptif : Memberikan informasi dan
edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan
sosialisasi dan penyuluhan

�Preventif : patroli pengawasan di darat
maupun di laut

�Represif : penegakan hukum terhadap pelaku
yang diduga melakukan tindak pidana
perikanan



Pengawas
Perikanan

� Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi
tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;

� Pengawas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang didelegasikan
kepada Direktur Jenderal PSDKP;

� Pengawas Perikanan melaksanakan tugas di: 
1) WPPNRI; 
2) Kapal Perikanan; 
3) Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; 
4) Pelabuhan Tangkahan; 
5) Sentra Kegiatan Perikanan; 
6) area Pembenihan Ikan; 
7) area Pembudidayaan Ikan; 
8) UPI; dan/atau
9) Kawasan Konservasi.

� Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Kapal Perikanan dilakukan terhadap: 
1) kapal penangkap ikan; 

2) kapal pengangkut ikan; 

3) kapal pengolahan ikan; 

4) kapal latih perikanan; 

5) kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan

6) kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan.



Tugas Pengawas
Perikanan di 
Pelabuhan
Perikanan atau
Pelabuhan lain 
yang ditunjuk

� Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan dilakukan terhadap :

1. Kapal Perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan;

2. Kapal Perikanan saat memasuki Pelabuhan Perikanan, pelabuhan lainnya
yang ditunjuk, dan/atau Pelabuhan Tangkahan;

3. Kapal Perikanan yang melakukan pembongkaran dan/atau memuat ikan
hasil tangkapan dan/atau budidaya; dan

4. Kapal Perikanan yang memuat ikan hidup

� Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas wajib dilengkapi dengan surat
perintah tugas

� Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan:

� Pakaian dinas; dan

� Atribut



Form HPK
KEBERANGKATAN

Form 
SLO

ALUR PEMERIKSAAN KEBERANGKATAN DAN KEDATANGAN  KAPAL 
PERIKANAN
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KEDATANGAN
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Apa yang 
diperiksa ?

� Kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian SIPI dan/atau SIKPI, surat laik operasi,
dan surat persetujuan berlayar;

� Kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin penelitian dan pengembangan
perikanan;

� Peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;

� Peralatan dan keaktifan rekaman kamera pemantau;

� Kapal Perikanan, alat Penangkapan Ikan, dan/atau alat bantu Penangkapan Ikan;

� Kesesuaian komposisi anak buah Kapal Perikanan dengan crew list;

� Keberadaan pemantau di atas kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan
untuk ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu;

� Kesesuaian penanganan ikan di atas Kapal Perikanan;

� Kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan alat Penangkapan Ikan;

� Kesesuaian jenis ikan yang diangkut dengan SIKPI dan/atau rencana usaha;

� Kesesuaian pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat bagi kapal pengangkut
ikan hasil tangkapan dengan SIKPI;



Yang harus 
diperhatikan 
saat 
melakukan 
pemeriksaan 
diatas kapal

Tidak melakukan pemeriksaan seorang diri

Menginformasikan kepada Nakhoda atau yang bertanggung 
jawab diatas kapal bahwa kan dilaksanakan pemeriksaan kapal

Kenali obyek yang akan kita periksa

Meminta didampingi oleh nakhoda atau yang bertanggung jawab 
saat melakukan pemeriksaan

Tidak memaksakan saat situasi dan kondisi tidak memungkinkan

Sesuaikan dengan kemampuan diri

Tidak arogan



Keberangkatan



Kedatangan




