PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR

8 TAHUN 2007

TENTANG
PERIJINAN USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK

Menimbang : a. bahwa sumberdaya kelautan dan perikanan adalah merupakan
potensi daerah yang perlu dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat
dengan mengesahkannya secara berdayaguna dan berhasilguna
dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kelestarianannya.
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan
pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, setiap
usaha perikanan diperlukan ijin sebagai upaya perlindungan,
pembinaan dan pengawasan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik tentang Perijinan Usaha Perikanan.
Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara RI Tahun 1965 No. 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang

Nomor

31

tahun

2004

tentang

Perikanan

(Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4433) ;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara tahun 1974
Nomor);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4230 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593) ;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 tahun 2004
tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan ;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 tahun 2004
tentang Pedoman pengendalian Nelayanan Andon dalam rangka
Pengelolaan Sumberdaya Ikan ;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pemberian Keringanan kepada Perusahaan Perikanan
Indonesia yang melakukan usaha penangkapan Ikan dengan
menggunakan Kapal Penangkap/Pengangkut Ikan berukuran lebih
dari 30 Gross Tonage ((GT) sampai dengan 60 Gross Tonage
(GT);
11. Peraturan

Menteri

Kelautan

dan

Perikanan

Nomor

Per.17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
Dan
BUPATI GRESIK
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MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

GRESIK

TENTANG

PERIJINAN USAHA PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gresik ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Gresik ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD
adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah ;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Lembaga Tehnis Perangkat
Daerah Kabupaten Gresik ;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan dan Kepala Badan penelitian dan pengembangan
Kabupaten Gresik ;
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan

dan

pemanfaatan

sumber

daya

ikan

dan

lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan
sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistim
bisnis perikanan ;
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau kegiatan dari
siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan ;
9. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan
Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk
kegiatan, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk
tujuan komersial;
10. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan
diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat
atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal
atau

memuat,

mengangkut,

menyimpan,

menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan ;
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mendinginkan,

11. Ijin Usaha Perikanan adalah ijin tertulis yang harus dimiliki oleh
perorangan atau badan hukum untuk usaha perikanan dengan
menggunakan sarana produksi yang dicantumkan dalam ijin
tersebut ;
12. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses
terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan.
konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan
implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan dibidang perikanan yang diarahkan untuk mencapai
kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan
yang telah disepakati ;
13. Pembudidayaan

Ikan

adalah

kegiatan

untuk

memelihara,

membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya
dalam

lingkungan

yang terkontrol termasuk

kegiatan

yang

menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya ;
14. Penanganan dan/atau pengelolaan ikan adalah usaha/perlakuan
produksi pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya baik
secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti
pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain
maupun secara modern seperti pembekuan dan pengalengan ;
15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan ;
16. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan pembudidayaan ikan
17. Pengolah ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
pengolahan dan/pengawetan hasil perikanan ;
18. Badan adalah kumpulan orang dan/atau modal yang terorganisasi
baik merupakan merupakan badan hukum maupun bukan badan
hukum ;
19. Kapal Perikanan adalah kapal perahu, atau alat apung lain yang
dipergunakan

untuk

melakukan

penangkapan

ikan,

pembudidayaan ikan, pengangkut ikan, pengolahan ikan, pelatihan
perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan ;
20. Perahu adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan
penangkapan

ikan,

mendukung

operasi

penangkapan

ikan,

pembudidayaan ikan, pengangkut ikan, pelatihan perikanan dan
penelitian/eksplorasi perikanan dengan tidak menggunakan motor
penggerak ;
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21. Kapal Perikanan Bermotor luar (Out board) dan/atau kapal motor
tempal adalah kapal atau alat apung lainnya yang dipergunakan
untuk melakukan penangkapan ikan termasuk menampung,
menyimpan,

mendinginkan

atau

mengawetkan

dengan

menggunakan mesin penggerak diluar kasko kapal ;
22. Kapal perikanan Bermotor dalam (in board) adalah kapal atau alat
apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan
ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau
mengawetkan dengan menggunakan mesin penggerak didalam
kasko kapal ;
23. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus
dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung,
menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ;
24. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus
dipergunakan

untuk

mengangkut

ikan

termasuk

memuat,

menampung, menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ;
25. Surat ijin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah
ijin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau korporasi
untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana
produksi yang tercantum dalam ijin tersebut ;
26. Surat ijin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah
surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk
melakukan

usaha

penangkapan

ikan

di

wilayah

perairan

Kabupaten Gresik ;
27. Surat ijin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI,
adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk
melakukan kegiatan pengangkutan ikan di wilayah perairan
Kabupaten Gresik ;
28. Surat pembudidayaan ikan yang selanjutnya disebut SPI, adalah
surat yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk
melakukan kegiatan pembudidayaan ikan di wilayah Kabupaten
Gresik ;
29. Surat penanganan pengolahan hasil perikanan, yang selanjutnya
disebut SPPHP adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit
penanganan dan/atau pengelolaan hasil perikanan di wilayah
Kabupaten Gresik.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Perijinan Usaha Perikanan dimaksudkan sebagai upaya pengelolaan
pelestarian sumber daya perikanan agar dapat dimanfaatkan secara
berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 3
Tujuan perijinan usaha perikanan adalah untuk menjamin kepastian
hukum dan mendorong usaha perikanan.

BAB III
USAHA PERIKANAN
Pasal 4
Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang
meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Pasal 5
(1) Jenis Usaha Perikanan meliputi :
a. Usaha penangkapan Ikan ;
b. Usaha pembudidayaan ikan ;
c. Usaha Pengolahan hasil perikanan dan
d. Usaha pengangkutan Ikan.
(2)

Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1)
meliputi jenis kegiatan :
a. Pembudidayaan ikan air tawar ;
b. Pembudidayaan ikan diair payau ; dan atau ;
c. Pembudidayaan ikan dilaut.

Pasal 6
Usaha penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf
a dengan menggunakan sarana antara lain :
a. Perahu tanpa bermotor ;
b. Perahu/kapal bermotor luar ;
c.

Perahu/kapal bermotor dalam.
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BAB IV
IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 7
(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha perikanan
dibidang

penangkapan,

pembudidayaan,

pengangkutan

dan

pengolahan ikan diwilayah Kabupaten Gresik wajib memiliki SIUP;
(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaku
usaha perikanan melakukan usahanya.

Pasal 8
(1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan :
a. Nelayan, pembudidaya, pengolah / pengawet hasil perikanan
berskala kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya
merupakan mata pencaharian yang tidak bertujuan komersial;
b. Kegiatan penelitian dan pariwisata.
(2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b hanya
diwajibkan melapor kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9
(1) Setiap usaha perikanan selain wajib memiliki SIUP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat surat sebagai berikut :
a. SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) ;
b. SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan) ;
c. SPI (Surat Pembudidayaan Ikan) ;
d. SPPHP (Surat Penangkapan Pengolahan Hasil Perikanan).
(2) SIPI, SIKPI, SPI dan SPPHP diberikan bagi setiap orang atau
badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan di bidang
penangkapan, pengangkutan, pembudidayaan dan pengolahan
ikan di wilayah pengelolahan perikanan kabupaten yang berdomisili
di Wilayah Kabupaten Gresik serta tidak menggunakan modal dan
atau tenaga asing;
(3) Surat - surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.

7

Pasal 10

(1) SIPI, SIKPI, SPI dan SPPHP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan
dapat diperpanjang;
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum surat - surat terdahulu
berakhir.

Pasal 11

(1) Penerbitan SIPI, SIKPI, SPI dan SPPHP selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan
secara lengkap;
(2) Dalam SIPI wajib dicantumkan ketetapan mengenai, jenis alat
penangkap dan spesifikasi kapal yang digunakan.

Pasal 12

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh SIPI, SIKPI, SPI dan
SPPHP serta permohonan perpanjangan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 13

SIPI, SIKPI, SPI dan SPPHP berakhir apabila :
a. Pemegang ijin meninggal dunia;
b. Badan hukum pemegang ijin bubar atau dibubarkan
c.

Masa berlakunya surat - surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) telah habis dan tidak diperpanjang

d. Ijin dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d
dilakukan apabila :
a. Syarat - syarat yang ditetapkan dalam surat ijin tidak dipenuhi atau
tidak dipatuhi;
b. Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak surat ijin diberikan,
pemegang ijin tidak melakukan kegiatan usahanya;
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c.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melarang adanya
kegiatan di wilayah yang bersangkutan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15
(1) Pemegang ijin berhak mendapatkan bimbingan dan pembinaan
serta kesempatan pengembangan usahanya dari pemerintah
Kabupaten Gresik;
(2) Pemegang ijin berkewajiban untuk :
a. Melaksanakan dan mentaati ketentuan - ketentuan yang
tercantum dalam surat ijin yang dimilikinya;
b. Memenuhi ketentuan -ketentuan di bidang pengawasan dan
pengendalian usaha perikanan;
c. Menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala
kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 16
(1) Pemerintah

Kabupaten

pemberdayaan

dan

Gresik

melaksanakan

pengembangan

usaha

pembinaan,
perikanan

di

wilayahnya;
(2) Untuk menunjang tugas - tugas dimaksud ayat (1) dilaksanakan
penelitian dan penyuluhan terhadap sarana dan prasarana
perikanan;
(3) Untuk mengadakan penelitihan dan penyuluhan dapat bekerjasama
dengan lembaga -lembaga lain;
(4) Tata cara pembinaan dan pengembangan akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
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Pasal 17

(1) Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan sumberdaya ikan
secara

berdaya

perlindungan,

guna

dan

pengendalian

berhasil
dan

guna

perlu

pengawasan

dilakukan
secara

berkesinambungan;
(2) Perlindungan, pengendalian dan Pengawasan dapat berupa :
a. Bimbingan dan pengawasan langsung di lokasi;
b. Bimbingan melalui petunjuk teknis.
(3) Tata cara perlindungan dan pengawasan akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Guna melindungi kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya
dilarang melakukan kegiatan :
a. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan
biologis, bahan peledak dan cara lain yang dapat mengancam
kelestarIan sumberdaya ikan dan lingkungannya;
b. Memasukkan dan atau mengeluarkan ikan yang membahayakan
kelestarian sumberdaya ikan serta benih ikan dari dan ke wilayah
Kabupaten Gresik tanpa ijin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
c.

Mengambil, merusak terumbu karang dan tanaman mangroove;

d. Penangkapan ikan didaerah suaka serta menangkap satwa yang
dilindungi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 20 diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,- (Limapuluh Juta Rupiah);
(2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi pencabutan ijin ;
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.
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BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Daerah

diberi

wewenang

khusus

sebagai

melakukan penyidikan tindak pidana

Pemerintah

penyidik

untuk

pelanggaran Peraturan

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah:
a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan yang berkenaan dengan tindakan pidana
pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan
dimaksud menjadi lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana pelanggaran
Peraturan Daerah;
c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan

sehubungan

dengan

tindak

pidana

pelanggaran

Peraturan Daerah;
d. Memeriksa
dokumen

buku–buku,
lain yang

catatan-catatan
berkenaan

dan

dokumen–

dengan tindak pidana

pelanggaran Peraturan Daerah;
e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen

lain dan

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

g. Menyuruh

berhenti

dan

atau

melarang

seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret

seseorang yang berkaitan dengan tindak

pidana

pelanggaran Peraturan Daerah;
i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai saksi atau tersangka;

j.

Menghentikan penyidikan;
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k.

Melakukan

tindakan

lain

yang

perlu

untuk

kelancaran

penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum, sesuai

dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21
Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar

setiap

orang

dapat

mengetahuinya

memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 31 Desember 2007
BUPATI GRESIK
TTD

Drs. KH. ROBBACH MA’SUM, MM
Diundangkan di : Gresik
Pada tanggal
: 31 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GRESIK
TTD
Drs. HUSNUL KHULUQ, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 131 901 822

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2007 NOMOR 8
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR

8 TAHUN 2007

TENTANG
PERIJINAN USAHA PERIKANAN

I.

PENJELASAN UMUM
Sumberdaya alam pesisir dan lautan yang ada termasuk didalamnya
keanekaragaman jenis ikan dan biodata laut lain beserta lingkungannya
merupakan modal pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pemanfaatan sumberdaya alam tersebut diupayakan secara optimal
dan dilakukan dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan sehingga kelestarian
sumber daya ikan dan lingkungannya akan tetap terjaga.
Kegiatan usaha perikanan semakin berkembang, oleh karena itu perlu
adanya upaya-upaya dalam rangka pembinaan, perlindungan dan pengendalian
terhadap kegiatan usaha sehingga tidak menimbulkan kerusakan sumber daya
ikan, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a : Pengecualian wajib memiliki SIUP namun wajib mendaftarkan
kegiatan usahanya bagi kegiatan :
1. Nelayan yang menggunakan perahu dan/atau kapal
perikanan tonase tidak lebih dari 5 GT.
2. Pembudidaya ikan air tawar meliputi
2.1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75
(Nol koma tujuh puluh lima) hektar
2.2 Pembesaran dengan areal lahan kolam air tenang
tidak lebih dari 2 (dua) hektar.
b.

Pembudidaya ikan air payau meliputi :
b.1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0.5 (nol
koma lima) hektar;
b. 2. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima)
hektar, kecuali menggunakan paket teknologi intensif ;

c.

Pembudidaya ikan dilaut meliputi :
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c. 1.

Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih .dari 0,5
(nol koma lima) hektar ;

c.2.

Pembesaran dengan areal lahan :
c.2.1. Ikan bersirip (kerapu dan sejenisnya) dengan
menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit
keramba apung (1 unit sama dengan 4 kantong
ukuran 3X3X3 meter per kantong
c.2.2. Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5
(lima) unit teknologi kurungan pagar (Penculture)
dengan 400 (Empat ratus) M2/Unit
c.2.3. Kerang hijau dengan menggunakan :
a. Rakit apung 30 (tiga puluh) unit (1 unit = 4 x
4 x 4 ) meter;
b. Rakit tancap 30 (tiga puluh) unit (1 unit = 4 x
4 x 4 ) meter;
c. Long line 10 (sepuluh) unit ukuran 100
(seratus) meter
c.2.4. Rumput laut dengan menggunakan metode :
a. Lipas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit
(1 unit = 100 x 5 meter) ;
b. rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh)
unit ( 1 unit = 20 rakit , ukuran 5 x 35 meter)
c. Long line tidak lebih dari 2 (dua) unit ( 1 unit
= 1 Ha )

Ayat (2)
Yang dimaksud Pejabat yang ditunjuk adalah Badan Penelitian Dan
Pengembangan Kabupaten Gresik
Pasal 9 s/d Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Huruf a dan Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Pelarangan dimaksud berdasarkan atas pertimbangan tertentu yang
berhubungan dengan kerahasiaan, keamanan, pertahanan negara
dan kepentingan pembinaan kelestarian sumberdaya hayati serta
lalu lintas pelayaran yang berlabuh di teluk, selat dan perairan Jawa
Timur.
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Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a dan Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Yang dimaksud Pejabat yang ditunjuk adalah Dinas
Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Gresik
Pasal 16 s/d Pasal 22
Cukup Jelas
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