
Menimbang a.

Mengingat

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2A19

TENTANG

TANDA PENCATATAN KEGIATAN PERIKANAN DAN
SURAT KETERANGAN ASAL IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa guna menunjang pembangunan sektor
perikanan di Kabupaten Belitung Timur, maka perlu
adanya penataan dan pembinaan usaha perikanan
yang mengarah kepada peningkatan pelayanan, taraf
hidup, pembinaan pembudidaya ikan, nelayan,
pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta
terbinanya kelestarian sumberdaya ikan dan
lingkungannya;

b. bahwa agar pembinaan usaha perikanan oleh
pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan
optimal, efektif, dan efesien, maka perlu pengaturan
secara terarah dan terpadu melalui pemberian izin
usaha dan tanda pencatatan kegiatan perikanan bagi
para pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan
pemasar hasil perikanan;

c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Belitung Timur tentang Tanda Pencatatan
Kegiatan Perikanan dan Surat Keterangan Asal lkan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung {l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2OA3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2681;

2. Undang-Undang Nomor 3 1 Tahun 2AO4 tentang
Perikanan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44331 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2OO9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2AA4 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);
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3. Undang-Undaag Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2O74 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang
Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 1OO, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 423O);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :

PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan
Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
57/PERMEN-KP /2014 telrtar:.g Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :

PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan
Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahlrn 2074 Nomor 7782);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :

23/Permen-KP/ 2O13 tentang Pendaftaran dan
Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1072);
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Menetapkan

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :

49 / PERMEN-I<P / 20 I 4 tentang Usaha Pembudidayaan
Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1619);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :

67/PERMEN-W|2OI8 tentang Usaha Pengolahan
Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1883);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor
10 Tahun 2Ol2 tentang Perizinan Usaha Perikanan
(Lembaran Dearah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2Ol2 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA PENCATATAN
KEGIATAN PERIKANAN DAN SURAT KETERANGAN ASAL
IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur.

3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung

Timur.
5. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan

Komanditor, Badan Usaha Milik Negara/Daerah
dengan narna dan dalam bentuk antara lain:
Persekutuan, Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi,
Yayasan atau lembaga dan Bentuk Usaha Tetap.
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6. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk
biota perairan lainnya.

7. Kegiatan Perikanan adalah semua kegiatan yang
berhubungal dengar pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya ikan.

8. Usaha Perikanan adalah semua usaha perseorangan
atau badan hukum untuk menangkap atau
membudidayakan ikan termasuk kegiatan
menyimpan, mengolah, mendinginkan atau
mengawetkan dan mengangkut ikan serta
mengumpul untuk tujuan komersial.

9. Tanda Pencatata-n Kegiatan Perikanan atau yang
selanjutnya disingkat dengan TPKP adalah Surat
Tanda Pendaftaran Usaha meliputi Usaha Perikanan
Tangkap, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan
dalam skala tertentu secara tertulis yang harus
dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang
melakukan kegiatan di bidang usaha perikanan.

10. Gross Tonnage yang selanjutnya disingkat GT adalah
suatu ukuran volume sebuah mangan yang terletak
dibawah geladak ditambah dengan ruang tertutup
diatas geladak kapal serta ditambah lagi dengan isi
seluruh ruangan geladak paling atas atau bangunan
atas.

11. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan penangkapan ikan.

12. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan
penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan
kapal penangkapan ikan maupun yang
menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran
paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnoge (GTI.

13. Kapal Perikanan adalah Kapal, Perahu atau alat
apung lain yang dipergunakan untuk melakukan
penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan
ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan,
pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi
perikanan.

13. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang
bekerja dibidang perikanan yang diangkat dan
ditunjuk oleh menteri.

14. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya
disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki
setiap kapal perikanan untuk melakukan
penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari SIUP.

15. Pembudidaya Ikan adalah kegiatan untuk
memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan
ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang
terkontrol, termasuk kegiatan yang mengunakan
kapal untuk memuat, mengolah, dan/ atau
mengawetkannya.



16. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang
melakukan usaha perikanan dal dilakukan oleh
warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum
Indonesia.

17. Usaha Penangkapan Ikan adalah semua usaha /
kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan
yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan
alat atau czrra apapun yang dianggap sah termasuk
kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat
dan/ atau mengangkut.

18. Pendaftaran Kapal Perikanan adalah kegiatan
pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam
Bukti Pencatatan Kapal Perikanan yang disingkat
BPKP.

19. Buku Kapal Perikanan adalah buku yang memuat
informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas
kapal perikanan serta perubahan-perubahan yang
terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal
perikanan.

20. Penandaan Kapal Perikanan adalah kegiatan untuk
memberi tanda atau notasi kapal perikanan.

21. /,J,at Penangkapan Ikan adalah sarana dan
perlengkapan atau benda-benda lainnya yang
dipergunakan untuk menangkap ikan.

22. Alat Bantu Penangkapan Ikan adalah sarana yang
digunakanuntuk membantu pelaksanaan kegiatan
penangkapan ikan.

23. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah usaha atau
kegiatan untuk memelihara, membesarkal, dan
mengembangbiakkan ikan dan memanen hasilnya.

24. Pendaftaran Pembudidaya Ikan adalah kegiatan
pendaftaran pembudidaya ikan yang dimuat dalam
Tanda pendaftaran pembudidaya ikan disingkat
TPUPI.

25. Usaha Pengolahan lkan adalah usaha yang
dilakukan untuk mempertahankan mutu dan
kesegaran ikan agar tetap baik sampai ke konsumen.

26. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang
melakukan pengumpulan dan/atau mengangkut
ikan, baik yang dilakukan perusahaan perikanan
maupun oleh perusahaan bukan perikanan.

27. Izin Usaha Perikanan atau yang selanjutnya
disingkat dengan IUP adalah Izin tertulis yang harus
dimiliki perseorangarl atau perusahaan perikanan
dengan menggunakan sarana produksi yang
tercantum dalam izin tersebut.

28. Pengolahan adalah rangkaian kegiatan dan atau
perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi
produk akhir untuk menjadi konsumsi manusia.

29. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disebut UPI
adalah tempat yang digunakan untuk mengolah hasil
perikanan, baik yang dimiliki perorangan atau Badan
Hukum.





30. Hasil Perikanan adalah Ikan termasuk biota perairan
lainnya yang ditangani dan/atau diolah dan/ atau
dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan
beku dan olahan lainnya yang digunakan untuk
konsumsi manusia dan/ atau bahan baku lainnya.

31. Surat Keterangan Asal Ikan atau yang selanjutnya
disingkat dengan SI(AI adalah Surat Keterangan Asal
daerah ikan yang akan dikirim baik antar
daerah(kabupaten),pulau maupun ekspor dengan
mencantumkan jenis, jumlah, pemilik dan tujuan
pengiriman ikan.

32. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan,
yang selanjutnya disingkat TDU-PHP adalah tanda
daftar tertulis yang harus dimiliki oleh Setiap Orang
yang melakukan usaha Pengolahan Ikan dalam skala
mikro dan kecil.

33. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
atau Online Single Submi.ssion yang selanjutnya
disingkat OSS adalah peizinart berusaha yang
diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan
bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem
elektronik yang terintegrasi.

BAB II
TANDA PENCATATAN KEGIATAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran Kapal Perikanan

Pasal 2

(1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala dinas
untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan
berbendera Indonesia yang dioperasikan di WPP-NRI
yang berdomisili di wilayah administrasinya sesuai
dengan kewenangan.

{21 Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan
usaha kapal perikanan di Kabupaten wajib
mencatatkan/mendaftarkan kapal/perahu dan
memiliki Buku Kapal Perikanan berdasarkan batas
kewenangan Kabupaten.

(3) Setiap nelayan yang memiliki kapal perikanan yang
tidak bermotor, bermotor luar/tempel (kater) dan
bermotor dalam wilayah administrasi Kabupaten
wajib medaftarkan dan mencatatkal pada Dinas.

(4\ Setiap nelayan yang memiliki kapal perikanan yang
berukuran diatas 5 GT wajib memiliki
SIUP/ SIPI / SIKPI yang dikeluarkan oleh provinsi.

(5) Pengecualian bagi nelayan kecil memiliki
SIUP/SIPI/SIKPI diganti dengan Bukti Pencatatan
Kapal Perikanan (BPKP).



Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kapal Perikan

Pasal 3

Pasal 4

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Dinas melakukan penilaian terhadap
kelengkapan persyaratan paling lama 2 (dua) hari
kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap,
yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.

(l) Setiap orang untuk mendaftarkan kapal perikanan
berbendera Indonesia sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 2 ayat (21, harus mengajukan permohonan
kepada Bupati dalam hal ini didelegasikan kepada
Kepala Dinas, disertai dengan persya-ratan:
a. fotokopi SIUP;
b. fotokopi bukti kepemilikan kapal (grosse akte)

atau akta hipotik dan/ atauperubahannya;
c. rekomendasi dari Dinas, untuk kapalpengangkut

ikan hasil budidaya;
d. fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab

perusahaan;
e. Surat pernyataan kepemilikan kapal bermaterai;
f. fotokopi surat ukur kapal;
g. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
h. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawalan

kapal untuk kapal penangkap ikanatau fotokopi
sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut
ikan;

i. foto kapal keseluruhan tampak samping dengan
ukuran 5 x 10 cm sebaayak 2 lembar (berwarna);

j. surat keteralgan penghapusan dari daftar kapal
yang diterbitkan oleh negara asal untuk kapal
perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar
negeri dan sudah terdaftar di negara asal; dan

k. surat pernyataan bermeterai cukup yang
menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran
data dan informasi yang disampaikan.

12) Bagi Kapal/ Perahu Tradisional yang bermesin temple
(kater), perahu tidak bermesin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berbendera
Indonesia harus mengajukan permohonan dengan
persyaratan:
a. fotokopi KTP pemilik kapal;
b. Fotokopi Kartu Nelayan/KUSUKA;
c. surat keterangan kepemilikan dari

Desa/ Kelurahan; dan
d. surat pernyataan bermeterai cukup yang

menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran
data dan informasi yang disampaikan.
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(21 Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling
lama 5 (lima) hari kerja harus dilakukan
pemeriksaan frsik kapal perikanan dan alat
penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal
perikanan.

(3) Pemeriksaan fisik kapal perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada grosse
akta asli atau akta hipotik dan pemeriksaan fisik alat
penangkapan ikan mengacu pada spesifikasi teknis
alat penangkapan ikan.

(4\ Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan
dan alat penangkapan ikan telah sesuai, petugas
pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga)
hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Dinas
bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan
alat penangkapan ikan sudah sesuai.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan
dan alat penangkapan ikan tidak sesuai, petugas
pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga)
hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Kepala
Dinas bahwa hasil pemeriksaan flsik kapal perikanan
dan alat penangkapan ikan tidak sesuai.

(6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik kapal
perikanan dan a-lat penangkapan ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tidat< sesuai, Dinas
menyampaikan penolakan kepada pemohon paling
lama 3 (tiga) hari kerja disertai aiasan dan berkas
permohonan menjadi milik dinas.

{71 Dinas menerbitkan Buku Kapal Perikanan dan Bukti
Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 5

(l) Buku Kapal Perikanan dan Bukti Pencatatan Kapal
Perikanan (BPKP) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (7) memuat:
a. nomor register;
b. nama kapal;
c. narna kapal sebelumnya (apabila ada);
d. tempat/ tahun pembangunan kapal;
e. bahan utama kapal;
f. tipe/jenis kapal;
g. jenis alat penangkapan ikan;
h. merk dan tipe mesin utama;
i. daya mesin utama;
j. nomor seri mesin utama;
k. jumlah dan kapasitas palka ikan;
1. tanda pengenal kapal;
m. foto kapal;
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n. ukuran pokok kapal (panjang, lebar, dalam);
o. tonase kapal (gross tonnage dan/ atau net

tonnage);
p. identitas pemilik kapal perikanan;
q. lampiran jumlah hasil tangkapan; dan
r. perubahan-perubahan yang terjadi dalam buku

kapal perikanan.

(2) Buku Kapal Perikanan dan Bukti Pencatatan Kapa-l
Perikanan (BPKP) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli diberikan
kepada pemilik kapal dan salinannya disimpan oleh
Dinas.

(3) Buku Kapal Perikanan dan Bukti Pencatatan Kapal
Perikanan (BPKP) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan BPKP
diperpanj ang setiap I tahunnya.

(4) Bentuk dan format buku kapal perikanan dan Bukti
Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) sebagaimana
tercantum dalam L,ampiran yang menrpakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Perpanj angan dan penggantian BPKP

Pasal 6

(l) Perpanjangan BPKP dapat diajukan setelah
melakukan perpanjangan dokumen kapal yang sah
dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP).

(2t

(3)

(4)

Membawa BPKP yang telah habis masa berlaku.

Fotocopy KTP dan/atau KUSUKA.

(s)

surat pernyataan dari pemilik bahwa tidak terdapat
perubahan kepemilikan.

Apabila teqadi perubahan identitas kepemilikan
kapal, maka harus membawa bukti akta jual
beli/hibah kapal.
Pengecualian bagi Kapal/ Perahu Tradisional tidak
diwajibkan membawa dokumen kapal, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Penggantian BPKP yang disebabkan kehilangan,
harus membawa surat keterangan kehilangan dari
Kepolisian setempat.
Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran
data dan informasi yang disampaikan.

(6)

(8)

Pasal 7

Kapal perikanan yang telah terdaftar dan tercatat akan
ditakukan penandaan serta diberi nomor urut register
dalam Buku Induk Kapal Perikanan dengan sampul warna
hijau sesuai dengan kewenangan Kabupaten.

(7)



BAB III
BIDANG BUDIDAYA

Bagian Kesatu
Perizinan

Jenis Perizinan dan Masa Berlaku

Pasal 8

(l) Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan
ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara
Republik Indonesia wajib memiliki izirr usaha
perikanan di bidang pembudidayaan ikan.

(21 Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. 'rzin usaha perikanan, yang diterbitkan dalam

bentuk SIUP; dan
b. izin kapal pengangkut ikan, yang diterbitkan

dalam bentuk SIKPI.

(3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat 12\ huruf a,
terdiri atas:
a. SIUP Pembenihan;
b. SIUP Pembesaran; dan
c. SIUP Pembenihan dan Pembesaraa.

(4) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
terdiri atas:
a. SIKPI-I, untuk kapal pengangkut ikan berbendera

Indonesia; dan
b. SIKPI-A, untuk kapal pengangkut ikan

berbendera asing.

Pasa-l 9

(l) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal a ayat (21 huruf a dikecualikan bagi:
a. pembudidaya ikan-kecil; dan
b. pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan

tinggr untuk kepentingan pelatihan dan
peneliltian/ eksplorasi perikanan.

(2) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dikecualikan bagi
pembudidaya ikan-kecil yang menggunakan kapal
pengangkut ikan paling banyak 1 (satu) unit dengan
ukuran paling besar 5 (lima) GT.

(3) Pengecualian kewajiban memiliki SIUP bag,
pembudidaya ikan-kecil diganti dengan Tanda
Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).

(4) Pengecualian kewajiban memiliki SIKPI bagt
pembudidaya ikan-kecil diganti dengan Tanda
Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI).



(1)

(2)

Pasal 10

Kriteria pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat(l) huruf a, yaitu:
a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan

teknologisederhana; dan
b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:

a. usaha pembudidayaan ikan di air tawar:
a) pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau
b) pembesaran, tidak lebih dan 2 ha.

b. usaha pembudidayaan ikan di air payau:
a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
b) pembesaran, tidak lebih dari 5 ha.

c. usaha pembudidayaan ikan di air laut:
a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.

Pasal l1

SIUP berlaku selama 5 (lima) tahun.

Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan
registrasi ulang setiap 1 (satu) tahun dan
melampirkan data produksi budidaya ikan
sebagaimana tercantum dalam l,ampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

SIKPI dan TPKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama
dan melampirkan data pengiriman ikan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

TPUPI berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu yang sama
sebagaimana tercantum dalam Larnpiran yal:g
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Setiap orang yang memiliki TPUPI wajib melakukan
registrasi ulang setiap 1 (satu) tahun dan
melampirkan data produksi budidaya ikan
sebagaimana tercantum dalam l,ampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(3)

(41

(5)

Bagian Kedua
Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 12

(1) Bupati mendelegasikan penerbitan izin usaha
perikanan di bidang pembudidayaan kepada Kepala
Dinas sesuai kewenangannya.

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
berwenang menerbitkan:





I. SIUP, untuk pembudidayaan ikan yang tidak
menggunakan modal asing dan dengan luas
lahan:
a. usaha pembudidayaan ikan di air tawar:

1. pembenihan, lebih dari 0,75 ha; atau
2. pembesaran,lebih da.i2 ha.

b. usaha pembudidayaan ikan di air payau:
1. pembenihan, lebih dari O,5 ha; atau
2. pembesaran, lebilt dari 5 ha.

c. usaha pembudidayaan ikan di air laut:
1. pembenihan, lebih dari O,5 ha; atau
2. pembesaran, lebih dari 2 ha.

II. SIKPI, untuk kapal pengangkut ikan dengan
ukuran diatas 5 GT sampai dengan 10 GT untuk
setiap orang yang berdomisili di wilayah
administrasinya dan beroperasi pada perairan
provinsi tempat Kabupaten tersebut
berkedudukan, serta tidak menggunakan modal
asing; dan

III. TPUPI dan TPKPI, untuk pembudidaya ikan-kecil
sebagaimana pada pasal 9.

(3) Penerbitan SIUP dan SIKPI oleh Bupati sebagaimana
dimaksud padaayat (1) huruf a dan huruf b oleh
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan huruf b dalam pelaksanaannya dilakukan oleh
kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.

(41 Penerbitan TPUPI dan TPKPI sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf cdalam pelaksanaannya
dilakukan oleh Kepala Dinas.

(5) Kepa-la Dinas menyampaikan laporan SIUP, SIKPI,
TPUPI, dan TPKPI yang diterbitkannya kepada Bupati
Belitung Timur.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SIUP dan SIKPI

Paragraf 1

SIUP

Pasal 13

Setiap orang untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) harus mengajukan permohonan
kepada Bupati Cq. Kepala Dinas disertai dengan
persyaratan:
a. rencana usaha, yang meliputi:

1) rencana kegiatan usaha;
2) rencana taltapan keg1atan;
3) rencana teknologi yang digunakan;
4) sarana usaha yang dimiliki;
5) rencana pengadaan sarana usaha;
6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan;

dan
7) rencana pembiayaan.

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau
penanggung jawab korporasi, dengan menunjukkan
aslinya;





c. fotokopi Kartu Kusuka/ Surat Keterangan Register
Kartu Kusuka Pemilik/Penanggung jawab korporasi,
dengan menunjukan aslinya;

d. fotokopi Nomor Pokok Wqiib Paja-k (NPWP) pemilik atau
korporasi, dengan menunjukkan aslinya;

e. surat keterangan usaha dari desa setempat;
f. fotokopi akta pendirian korporasi, dengan

menunjukkan aslinya;
g. fotokopi izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan

titik koordinat;
h. fotokopi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi

yang berwenang;
i. Pengecualian untuk Kelompok Pembudidaya ikan

(POKDAKAN) tidak diwqjibkan memiliki izin lokasi dan
ijin lingkungan;

j. pas foto ukuran 4X6 dan specim.en tanda tangan; dan
k. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau

penanggungiawab korporasi yang menyatakan
kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 14

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala Dinas melakukan
penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan
kelengkapan p€rsyaratan lainnya paling lama 3 (tiga)
hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau
penolakan.

(21 Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disetujui, dilakukan pemeriksaan lapangan
paling lama 2 (dua) hari kerja oleh petugas pemeriksa
lapangan.

(3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dilakukan guna memverifikasi kebenaran
dokumen yang diajukan, yang meliputi:
a. lokasi;
b. sarana usaha yang dimiliki; dan
c. komoditas.

(4) Apabila hasil pemeriksaan lapangan telah selesai,
petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari
kerja menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas
bahwa hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai
atau tidak sesuai.

(5) Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan
lapangan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Dinas Perikanan paling lama 3 (tiga) hari
kerja menyampaikan penolakan kepada pemohon
dis,ertai alasan dan berkas permohonan SIUP menjadi
milik Dinas dan apabila berkas sudah sesuai
dilanjutkan dengan penerbitan SIUP paling lama 3
(tiga) hari keq'a.

(6) Bentuk dan format SIUP tercantum pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Paragrol 2
SIKPI

Pasal 15

(1) Setiap orang untuk memiliki SIKPI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus mengajukan
permohonan kepada Kepala Dinas disertai dengan
persyaratan yang berlaku.

(21 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus sesuai dengan perat\rran perundang-undangan
yang berlaku, baik dari peraturan kementerian
perikanan ataupun peraturan yang lainnya:
a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (I(TP) pemilik

atau penanggung jawab korporasi, dengan
menunjukkan aslinya;

b) Fotocopy Kartu Kusuka/ Surat Keterangan
Register Kartu Kusuka Pemilik/ Penanggung jawab
korporasi, dengan menunjukan aslinya;

c) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik
atau korporasi, dengan menunjukkan aslinya;

d) Surat keterangan usaha dari desa setempat;
e) Dokumen Kapal Perikanan;
0 pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan;

dan
g) surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik

atau penanggung jawab korporasi yang
menyatakan kebenaran data dan informasi yang
disampaikan.

Bagian Keempat
Pemeriksaal I-apangan dan Dokumen Kapal

Pengangkut Ikan

Pasal 16

(1) Pemeriksaan lapangan dilakukan pada saat
permohonan SIUP/TPUPI, perubahan SIUP/TPUPI
karena perubahan lokasi dan penambaharr h:a-s

lahan, registrasi ulang atau perubahan kepemilikan.

(21 Ketentuan mengenai standar operasional prosedur
pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 17

(l) Pemeriksaan dokumen kapal pengangkut ikan
dilakukan pada saat permohonan SIKPI, perubahan
spesilikasi kapal, perpanjangan tahun kedua, atau
setelah perbaikan/ docking dari luar negeri.

(2\ Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (11 dilaksanakan oleh Petugas Pemeriksa sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.



(3) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur
pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan Tim Pemeriksa Dokumen Kapal
Perikanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas.

Bagian Kelima
Perubahan, Registrasi Ulang, Perpanj zrngan,

da-ra Pengganti an Penzinan

Pasal 18

(1) SIUP dan SIKPI dapat dilakukan perubahan oleh
Dinas sebagaimana telah diatur oleh peraturan yang
berlaku.

\2\ Tata cara Perubahan, Registrasi
Perpanjangan, dan Penggantian SIUP dan
harus mempedomani peraturan teknis dan
dengan peraturan perundang-undangan.

Ulang,
SIKPI

sesuai

Bagran Keenam
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan TPUPI dan TPKPI

Pasal 19

(1) Setiap pembudidaya ikan-kecil untuk memiliki TPUPI
harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas
kabupaten/ kota disertai dengan persyaratan:
a. fotokopi KTP dan KUSUKA/register pendaftaran

kusuka, dengan menunjukkan aslinya; dan
b. surat pernyataan bermaterai cukup yang

menyatakan luas lahan yang digunakan dan jenis
ikan yang dibudidayakan.

(21 Dinas akan melakukan verifikasi lapangan atas
permohonan penerbitan TPUPI.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Dinas paling lama 2 (dua) hari
kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap
menerbitkan TPUPI tanpa dikenai biaya.

(4) Bentuk dan format TPUPI sebagaimana dimaksud
pada ayat (21, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagtan tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

(1) Setiap pelaku usaha perikanan yang akan membuat
TPKPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala
Dinas disertai dengan persyaratan:
a. fotokopi KTP darr KUSUKA/register pendaftaran

kusuka, dengan menunjukkan aslinya; dan



b. surat pernyataan bermaterai cukup yang
menyatakan kapal yang digunakan hanya 1 (satu)
unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT, yang
dibuktikan dengan dokumen kapal perikanan.

\2\ Dinas akan melakukan veri(ikasi atas permohonan
dari pelaku usaha.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepata Dinas paling lama 2 (dua) hari
ke{a sejak perrnohonan dinyatakan lengkap
menerbitkan TPKPI tanpa dikenai biaya.

(4) Bentuk dan format TPKPI sebagaimana dimaksud
pada ayat (21, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketqjuh
Perubahan, Perpanjangan, dan Penggantian TPUPI

Paragraf 1

Perubahan

Pasal 2 I

(l) Perubahan TPUPI
waktu 3 (tiga)
diterbitkan.

(21 Perubahan TPUPI dilakukan apabila terdapat
perubahan lokasi budidaya, perubahan kepemilikan
dan komoditas.

(3) Pembudidaya ikan kecil untuk melakukan
perubahan TPUPI mengajukan permohonan kepada
Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan:
a. foto kopi TPUPI; dan
b. jenis perubahan yang diminta.

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Kepala Dinas paling lama 2 (dua) hari
kerja menerbitkan TPUPI perubahan.

(5) TPUPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan
sampai dengan berakhirnya masa berlaku TPUPI
yang diubah.

Paragraf 2
Perpanjangan

Pasal 22

(1) Perpanjangan TPUPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan
sebelum masa berlaku TPUPI berakhir.

(21 Pembudidaya ikan kecil untuk melakukan
perpanjangan TPUPI harus mengajukan permohonan
kepada Kepala Dinas dengan disertai persyaratan:

dapat
bulan

diajukan setelah jangka
terhitung sejak TPUPI





a. foto kopi TPUPI yang diperpanjang; dan
b. surat pernyataan dari pemilik bahwa tidak

terdapat perubahan kepemilikan.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Dinas paling lal:ta 2 (dua) hari
kerja menerbitkan TPUPI perpanjangan.

(4) TPUPI perpanjangan berlaku selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak beralhirnya masa berlaku TPUPI
sebelumnya.

Paragraf 3
Penggantian

Pasal 23

(1) Penggantian TPUPI dapat dilakukan apabila TPUPI
asli rusak atau hilang.

(2) Pembudidaya ikan kecil yang akan melakukan
penggantian TPUPI harus mengajukan permohonan
kepada Kepala Dinas disertai persyaratan:
a. TPUPI asli dalam hal TPUPI rusak atau surat

keterangan hilang dari kepolisian dalam hal TPUPI
hilang; dan

b. Surat pernyataan bermeterai cukup atas
kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(3) Kepala Dinas menerbitlan TPUPI pengganti paling
lama 2 (dua) hari ke{a sejak diterimanya
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

secara lengkap.

Bagian Kedelapan
Perubahan, Perpanjangan, dan Penggantian TPKPI

Paragraf 1

Perubahan

Pasal 24

(1) Perubahan TPKPI
waltu 3 (tiga)
diterbitkan.

(2) Perubahan TPKPI dilakukan apabila terdapat
perubahan:
a. kepemilikan kapal pengangkut ikan; danf atau
b. mesin kapal.

(3) Pelaku usaha perikanan untuk melakukan
perubahan TPKPI harus mengajukan permohonan
kepada Kepala Dinas dengan melampirkan
persyaratan:
a. foto kopi TPKPI; dan
b. jenis perubahan yang diminta.

dapat
bulan

diajukan setelah
terhitung sejak

jangka
TPKPI



(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Kepala Dinas paling lama 2 (dua) hari
keda menerbitkan TPKPI perubahan.

(5) TPKPI perubahan mulai berlalu sejak diterbitkan
sampai denganberakhirnya masa berlaku TPKPI yang
diubah.

Paragral 2
Perpanjangan

Pasal 25

(1) Perpanjangan TPKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan
sebelum masa berlaku TPKPI berakhir.

(21 Pelaku usaha perikanan untuk melakukan
perpanjangan TPKPI harus mengajukan permohonan
kepada Kepala Dinas disertai persyaratan:
a. fotokopi TPKPI yang diperpanjang; dan
b. surat pernyataan dari pemilik bahwa tidak

terdapat perubahan kepemilikan kapal
pengangkut ikan dan/ atau mesin kapal.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Dinas paling lama 2 (dua) hari
kerja menerbitkan TPKPI perpanjangan.

(41 TPKPI perpanjangan berlaku selama 1 (satu) tahun
terhitung sejak berakhirnya masa berlaku TPKPI
sebelumnya.

Paragraf 3
Penggantian

Pasal 26

(1) Penggantian TPKPI dapat dilakukan apabila TPKPI
asli rusak atau hilang.

(2) Pelaku usaha perikanan yang akan melakukan
penggantian TPKPI harus mengajukan permohonan
kepada Kepala Dinas disertai persyaratan:
a. TPKPI asli dalam hal TPKPI rusak atau surat

keterangan hilang dari kepolisian dalam hal TPKPI
hilang; dan

b. Surat pernyataan bermeterai cukup atas
kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(3) Kepala Dinas menerbitkan TPKPI pengganti paling
lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

secara lengkap.
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BAB IV
TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

(TDU-PHP)

Bagran Kesatu
Jenis Us$a Pengolahan Ikan

Pasal 27

Jenis Usaha Pengolahan Ikan terdiri atas:
a. penggaraman/ pengeringan Ikan;
b. pemindangan lkan;
c. pengasapan/ pemanggangan Ikan;
d. peragian/ fermentasi Ikan;
e. pembuatan minyak Ikan;
f. pengalengan Ikan;
g. pengolahan rumput laut;
h. pembekuan Ikan;
i. pendinginan/ pengesan Ikan;
j. pengolahan berbasis lumatan dagrng Ikan/jelty

Ikan atau surimi; dan/ atau
k. pengolahan kerupuk Ikan, keripik, peyek lkan, dan

sejenisnya.

Pasal 28

Penggaraman/pengeringan Ikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf a merupakan Usaha Pengolahan
Ikan dengan cara penamb ahan garan /pengeringan untuk
mengurangi kadar air dalam daging sampai batas tertentu
guna memperpanjang masa simpan.

Pasal 29

Pemindangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf b merupakan Usaha Pengola}ran lkan dengan cara
perebusan atau pengukusan dengan atau tanpa tekanan
tinggr untuk mendapatkan cita rasa tertentu dan
mengurangi kandungan mikroorganisme yang dapat
mempengaruhi mutu dan daya simpan produk.

PasaI 30

Pengasapan/pemanggangan Ikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 tlunlJ c merupakan Usaha Pengolahan
Ikan dengan cara penggunaan medis asap dan/atau
panas untuk membunuh mikroorganisme dan member cita
rasa yang khas.

Pasal 3 I

Peragian / fermentasi Ikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 huruf d merupakan Usaha Pengolahan Ikan
dengan cara perombakan protein Ikan secara enzimati.s,
proteolitik, bakteiologis dalam derajat keasaman tertentu
untukmenghasilkan produk dengan cita rasa yang khas.



Pasal 32

Pembuatan minyak ikan sebagaimana dimaksud dalam
PasaT 27 huruf e merupakan Usaha Pengolahan Ikan
berupa minyak lkan, yang merupakan hasil ekstraksi
lemak yang dikandung dalam Ikan dan bersifat tidak larut
dalam atr dengan cara proses perebusan atau
pengukusan, pengepresan dan pemisahan.

Pasal 33

Pengalengan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf f merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara
penggunaan suhu tinggi (sterilisasi atau pasteurisasi)
dalam suatu wadah kaleng, kemasan plastik, botol, atau
bahan lain yang sejenis dengan cara mengeliminasi balteri
patogen dan pembusuk secara komersial (sterilisasi) atau
mengeliminasi bakteri patogen dan mereduksi bakteri
pembusuk (pasteurisasi).

Pasal 34

Pengolahan rumput laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 huruf g merupakan Usaha Pengolahan rumput
laut dengan proses perlakuan alkali, pencucian,
pengeringan, ekstraksi, dan pemotongan.

Pasal 35

Pembekuan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf h merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara
penurunan suhu agar kandungan air dalam Ikan menjadi
beku.

Pendinginan / pengesrul Ikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 huruf i merupakan Usaha Pengolahan Ikan
dengan cara penyimpanan dingin dan/atau pengesan
dengan atau tanpa mengubah karakteristik Ikan.

Pasal 37

Pengolahan berbasis lumatan dagrng Ikan/jelly Ikan atau
surimi sebagaimana dimaksud dalam PasaT 27 huruf j
merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara
pencampuran lumatan daging Ikan segar atau surimi
dengan penambahan bahan-bahan lain untuk
menghasilkan pasta dengan cita rasa, kekenyalan, dan
bentuk tertentu.

Pasal 38

Usaha pengolahan kerupuk Ikan, keripik, peyek Ikan, dan
sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k
merupakan Usaha Pengolahan lkan dengan cara
pencarnpuran lumatan dagrng Ikan segar dan bahan-
bahan lain menjadi produk akhir dengan bentuk dan
ketebalan tertentu.

Pasal 36



Bagian Kedua
Layanan TDU-PHP

Pasal 39

(1) Pelaku Usaha yang melakukan Usaha Pengolahan
Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib
memiliki TDU-PHP Bidang Pengolahan Ikan.

(21 TDU-PHP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

diperuntukkan bagi Usaha Pengolahan Ikan dengan
Skal,a Mikro dan Kecil yang mel,akukan kegiatan
usaha pengolahan ikan di wilayah Kabupaten
Belitung Timur.

(3) Kriteria usaha Pengolahan Ikan dengan skala Mikro
dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanal<an sesuai dengan ketentual peraturan
perundang-undangan.

(4) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam
pelaksanaan dan penerbitan TDU-PHP kepada Kepala
Dinas.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan TDU-PHP

Pasal 4O

TDU-PHP diberikan melalui tahapan sebagai berikut:
a. Pelaku Usaha Pengolahan Ikan menyampaikan

permohonan TDU-PHP ke Dinas dengan melengkapi
persyaratan yang berlaku;

b. Petugas akan melakukan verlikasi sesuai dengan
permohonan yang diajukan oleh Unit Pengelolaan Ikan
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan
diajukan; dan

c. Hasil Verifikasi akan dilaporkan kepada Kepala Dinas,
apabila sesuai dengan persyaratan akan dilakukan
penerbitan TDU-PHP paling lambat 14 hari kef a
setelah verifikasi dilakukan. Sedangkan Hasil Verifikasi
yang tidak sesuai dengan persyaratan akan
dikembalikan untuk dilengkapi.

Pasal 41

(1) Persyaratan penerbitan TDU-PHP sebagaimana
dimalsud dalam Pasal 40 terdiri dari:
a. Rencana Usaha Pengolahan Ikan untuk TDU-PHP

paling sedikit memuat:
l) jenis usaha;
2\ sumber dan nilai investasi;
3) jenis dan asal Bahan Baku;
4) wilayah pemasaran; dan
5) Jumlah Produksi.





b. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah
setempat.

c. Fotocopy KTP dan Kartu KUSUKA.

(21 Pelaku Usaha Pengolahan Ikan yang telah memiliki
TDU-PHP wajib menyampaikan laporan
perkembangan usaha setiap tahunnya kepada Kepala
Dinas.

(3) Masa Berlaku TDU-PHP selama 5 (lima) tahun dan
diwajibkan melakukan registrasi ulang setiap tahun
dengan melarnpirkan TDU-PHP dan laporan
perkembangan usaha pengolahan lkan.

Pasal 42

(1) Pelaku Usaha Pengolahan Ikan wajib menerapkan
cara pengolahan ikan yang baik lGood Manufacturing
Practice-GMfl dar: Standart Sanitation Operational
Proedure (SSOP) Pengolahan Ikan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak TDU-PHP
diterbitkan.

(2) Dinas sesuai kewenangannya melakukan
pengawasan atas pemenuhan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam haf hasil pengawasan ditemukan
ketidaksesuaian atau penyimpangan terhadap
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan sanksi administrasi.

(4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terdiri dari:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan TDU-PHP; dan
c. pencabutan TDU-PHP.

(5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a dikenakan sebanyak 2 (dua) kali secara
berlurut-turut masing-masing dalam jangka waktu 6
(enam) bulan.

(6) Pembekuan TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b dilakukan selama 3 (tiga) bulan
apabila sampai dengan berakhirnya peringatan
tertulis kedua tidak memenuhi kewajiban.

(7) Pencabutan TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu
pembekuan TDU-PHP telah berakhir dan tidak
memenuhi kewajiban.

Pasal 43

(1) Penggantian TDU-PHP dapat dilakukan apabila TDU-
PHP asli rusak atau hilang.





(21 Pelaku Usaha Pengolahan Ikan yang akan melakukan
penggantian TDU-PHP harus mengajukan
permohonaa kepada Kepda Dinas disertai
persyaratan:
a. TDU-PHP asli dalam hal TDU-PHP rusak atau

surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal
TDU-PHP hilang; dan

b. Surat pernyataan bermeterai cukup atas
kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(3) Kepala Dinas menerbitkan TDU-PHP pengganti paling
lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
secara lengkap-

BAB V
PERMOHONAN DAN LAYANAN PERIZINAN SISTEM OSS

Pasal 44

(1) Permohonan dan layanan perizinan di bidang
Perikanan yaitu BPKP, TPUPI, SIUP Budidaya dan
TDU-PHP yang diatur rlalam Peratr:ran Bupati ini
dilaksanakan melalui sistem OSS.

(2) Permohonan melalui sistem OSS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku
usaha yang telah memperoleh kartu KUSUKA.

(3) Apabila Bupati tidak memberikan persetujuan atau
penolakan dalam waktu 5 (lima) hari BPKP, TPUPI,
SIUP Budidaya dan TDU-PHP yang diterbitkan oleh
lembaga OSS berlaku efektif.

BAB VI
SURAT KETERANGAN ASAL IKAN (SKAI)

Maksud dan Tujuan

Pasal 45

(1) Maksud dari penerbitan SKAI untuk:
a. memperluas pemasara-n hasil produksi ikan daerah

secara legal; dan
b. menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang

produksi, pengolahan dan pemasaran ikan.

l2l fuuan penerbitan SKAI untuk:
a. meningkatkan dan menjaga mutu ikan atau

kesehatan ikan sesuai yang diminta oleh
konsumen;

b. untuk mengetahui ketelusuran asal ikan yang
dikirim keluar daerah yang sesuai dengan standar
jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
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c. memperoleh data yanlg akurat dan bisa
dipertanggungjwabkan sslagai bagan dari
informasi dalam penentuan kebijakan daerah di
bidang perikanan;

d. mendapatkan data pengiriman yang transparan
sebagai dasar pembagian Dana Bagi Hasil (DBH)
Pusat terhadap daerah pada setiap tahun; dan

e. sebagai alat kontrol pengawasan pengiriman ikan
yang dilindungi atau bahan yang akan
membahayakan konsumen.

Pasal 46

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan
pelaksanaan penerbitan SKAI sesuai
peraturan yang berlaku kepada kepala Dinas.

(21 Kepala Dinas membentuk dan menetapkan pegawai
yang membidangi dalam memperlancar pelayanan
terhadap masyarakat.

(3) Kepala Dinas dapat medelegasikan kepada Kepala
Bidang, Kepala Seksi atau Kepala UPTD dalam hal
menandatanganan SKAI.

Pasal 48

(1) Adapun tata cara menerbitan SKAI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) adalah sebagai
berikut:
a. mengisi formulir SKAI dengan melampirkan KTP

dan TDU-PHP /TPUPI;
b. melakukan pemeriksaan bersama dengan petugas

lapangan atas kesesuaian data yang ditulis oleh
pemohon;

c. petugas melakukan identifikasi atas jumlah,
kelayakan, jaminan mutu dan jenis
ikan/ komoditas yang akan dikirim sebelum
diterbitkan;

dalam
dengan

(1) Orang atau badan usaha perikanan di wilayah
Kabupaten yang akan melakukan pengiriman
komoditas perikanan dalam bentuk ikan beku
(segar), ikan hidup dan pengolahan hasil perikanan
lainnya wajib melaporkan, membuat dan membawa
SKAI.

(21 SKAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
mengajukan permohonan kepada Dinas, untuk
memperoleh Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI),
dengan terlebih dahulu mengisi form SKAI
sebagaimana tercantum dalam I-ampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(3) Pemberian SKAI kepada Pemohon sebagaimana
dimaksud ayat (1) tidak dikenakan pungutan biaya.

Pasal 47



d. petugas melakukan p€ncatatan atas hasil
pemeriksaan; dan

e. petugas menerbitkan SKAI setelah dinyatakan
sesuai.

(21 Bentuk dan isi formulir SI(AI yang terdiri dari 4
rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf
a paling sedikit memuat:
a. jenis/kelas ikan;
b. jumlah Kg atau Koli;
c. nilai (Rp);
d. asal daerah produksi/tangkapan;
e. nama pengirim;
f. daerahr/pelabuhan td.rro;
g. nama penerima;
h. alamat;
i. alat penganglut/ nama/ register;
j. nomor/tanggal IUP/TDU-PHP/TPUPI; dan
k. tanggal pengiriman.

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d
dan huruf e melaporkan hasil dari penerbitan kepada
Kepala Dinas setiap bulannya.

BAB VII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 49

Semua tindakan pelanggaran dalam usaha perikanan
(perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan ikan) di
wilayah Kabupaten Belitung timur mengacu kepada
peraturan perundangan-undangan.

Pasal 50

(1) Dinas wajib melakukan pembinaan terhadap usaha-
usaha perikanan yang ada dalam wilayah Kabupaten
Belitung Timur.

\2\ Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dalam rangka peningkatan dan
pengembangan produktifitas usaha-usaha perikanan,
sehingga terwujud usaha-usaha perikanan yang
mandiri dan mampu menjadi produk unggulan
daerah.

(3) Bentuk dan tatacara pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur oleh
Kepala Dinas,

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



Pasal 51

(1) Pengawasan usaha perikanan dilakukan oleh
pengawas perikanan.

(21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pemerintah Daerah bisa melakukan kerjasama dalam
hal pengawasan terhadap usaha perikanan dengan
instansi lainnya.

BAB IX
KSIENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini,
sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya lebih lanjut
diatur dengan Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan
Bupati.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung
Timur.

Ditetapkan di Manggar
t5 Notwrt},'- 2019

G TIMUR,

HTHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal lB t{ol4qnfu. 2Ol9

S DAERAH
ELITUNG TIMUR,

SEKRETARIAT

'€
ql
(!
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I.A.MPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 99 TAHUN 2OI9

TENTANG TANDA PENCATATAN KEGIATAN PERIKANAN

DAN SURAT XE?ERA-I{GAN AS{T IKAN

E
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SURAT IZN USAHA PERIKANAN (SIUP)
(DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN)

REFERENSI

SURAT PERMOHONAN SIUP
NOMOR :

TANGGAL :

PENGUSAHAANPUNGUTAN
PERIKANAN
NOMOR
TANGGAL

NAMA
ALAMAT
NO. TELPON
E.MAIL
NPWP
NO. AKTE PENDIRIAN/
PERUBAHAN
NO- KTP
NAMA PENANGGUNG JAWAB

Foto

4x5

TEMBUSANCATATAN
1. KEPALA DINAS PROVINSI
2. ARSIP

MASA BERL,AKU IZIN
BERLAKU SF^IAK

SAMPAI DENGAN

An. BUPATI BELITUNG TIMUR
KEPAI"A DINAS PEzuKANAN
KAB. BELITUNG TIMUR

MANGGAR,

Apabila ada data atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan
izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak
absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen
tersebut, maka izir. ini akan dicabut.

Nomor

IDENTITAS



FORM DAFTAR UI,ANG SIUP
BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

NO DAFTAR ULANG PE.IABAT BERWENANG
1 Telah dilakukan Pendaftaran Ulang

Untuk s/d tanggal
Belitung Timur,

2 Telah dilakukan Pendaftaran Ulang
Untuk s/d tanggal
Belitung Timur,
Telah dilakukan Pendaftaran Ulang,
Untuk s/d tanggal

4 Telah dilakukan Pendaftaran Ulang
Untuk s/d tanggal
Belitr.ng Timur,



U
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN (TPUPI)

No

1. Nama
2. Bidang Usaha *)

a. Di Air Tawar
I Usaha Pembenihan
tr Usaha Pembesaran

b. Di Air Payau
tr Usaha Pembenihan
tl Usaha Pembesaran

c. Di Laut
! Usaha Pembenihan
! Usaha Pembesaran

3. Alamat pemilik
4. Telepon
5, lokasi Kegiatan

a. Desa
b. Kecamatan
c. Kabupaten/ Kota
d. Provinsi

6. Tanda bukti pemilikan : Sertifikat/girik/letter C **) No.:

Dicatatkan di
pada tanggal
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Belitung Timur

*) Lingkari bidang usaha yang sesuai
**) Coret yang tidak perlu





FORM DAFTAR ULANG TPUPI

NO DAFTAR UI,ANG PE.IABAT BERWENANG
I Telah dilakukan Pendaftaran Ulang

Untuk s/d tanggal

o Telah dilakukan Pendaftaran Ulang
Untuk s/d tanggal

3 Telah dilakukan Pendaftaran Ulang
Untuk s/d tanggal
Belitung Timur,

4 Telah dilakukan Pendaftaran Ulang
Untuk s/d tanglal
Belitung Timur,



E

1

2
3
4
5
6
7
8

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TANDA PENCATATAN KAPAL PENGANGKUT IKAN (TPKPI)

No

IDENTITAS KEPEMILIKAN
1. Nama Pemilik Kapal
2. Alarr.at
3. Nama Penanggung Jawab

IDENTITAS KAPAL
. Nama Kapal
. Berat Kotor Kapal
. Daya Mr:atan Palkah
. Merk Mesin
. Kekuatan Mesin
. Bahan Kapal
. Panjang Kapal
. Ruang Penyimpanan lkan Hidup
a. Jumlah :

b. Kapasitas :

MASA BERLAKU IZIN
Berlaku Sejak Tanggal
Sampai Dengan Tangga-l

Dicatatkan di
pada tanggal
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Belitung Timur

Catatan :

1. Khusus untuk mengangkut ikan hidup hasil budidaya milik
perusahaan/ perorangan

2. Tanggil cek fisik kapal

GT
TON

PK

M

(



Contoh Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)

PEMERINTAH KAI}UPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PERIKANAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
J1. Raya Manggar-Gantung Dsn.Manggarawan Ds.Padang Manggar-Belitung Timur 3351 1

Telp/Fax: lOZ l9l 9 1289 - Email :dkp@belitungtimurkab.go.id
Website :www.dkp.belitunetimurkab.so.id

SURAT KETERANGAN ASAL IKAN
(cERUrrcATE OF ORrGrNl

Perahran Bupati Belitung Timur No.
Nomor:

Diberikan Kepada
1. Nama
2. lJarnat
3. Nomor/Tanggal IUP/TDU-PHP/TPUPI
4. Komoditas

Untuk membawa/ mengirim/ mengangkut hasil perikanan :

5. Daerah/Pelabuhan Tujuan
6, Nama Penerima
7. Alamat
8. Alat Pengangkut
9. Tanggal Pengiriman

Diberikan di
Pada tanggal

Petugas Pencatat
SKAI

NAMA)
NIP./NrPTT.

Kepala Dinas Perikalan
Kabupaten Belitung Timur,

{NAMA}
NIP.

No
Jenis Ikan /

Spesies
Berat
(Ks) Koli

Asal Daerah
koduksi/Tangkapan

Total

Nilai (Rp.)





ASLI
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DINAS PERIKANAN
Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur

Jalan Raya Manggar Gantung Dusun Manggarawan Manggar 33511

BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN {BPKP)
NO. DKP-BELTIM/BPKP/ I

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIP :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

I. IDEI.ITITAS KAPAL PERIKANAN

1. Nama Ihpal :

2. No. Pas-Kapal :

3. Tempat Dan Tahun Pembuatan :

5. 'Ilpe/Jenis Kapa.l :

6. Jenis AIat Penangkap lkan :

7. Merk Dan Tlpe Mesin Utama :

8. Daya Mesin Utama :

9. No. Seri Mesin Utama :

10. Jumlah Dan Kapa.sitas Palka :

11. Tempat Pendaftaran :

12. Tanda Pengenal Kapal Perikanan :

13. Dimensi Kapal (Gmss Aktel :

14. Tonnase :

II. IDEMITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

1- Nama (perusahaan / peroralgan) :

2. Alamat (perusahaan / perorangan) :

3. nama penanggung jawab (perusahaan / perorangan) :

4. tempat / tanggal lahir :

5. No. KTP :

6. Nama pemilik kapal sebelumnya I

Menyatakan sebagai kapal perikanan Kabupaten Belitung Timur dengan jenis
kapal penangkap ikan

Telah didaftarkan dengan No Registrasi : I I
Berlaku sampai dengan

Dikeluarkan di
Tanggal

Kepala Dinas,

(Namal
(Pangkat/Golongan)

NIP
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HAI-A.MAN PENGUKUHAN

Nama Kapal
No Pas Kapal
Tanda Pengenal Kapal Perikanan
Jenis Alat Tangkap Ikan

Pengukuhan

Tgl Masa Berlaku

Tg1 Habis Masa Berlaku :

Keterangan

Petugas

(

Pengukuhan

Tgl Masa Berlaku

Tgl Habis Masa Berlaku :

Keterangan

Petugas

( )

Pengukuhan

Tgl Masa Berlaku

Tgl Habis Masa Berlaku :

Keterangan

Petugas

( )

Pengukuhan

Tgl Masa BerLaku

Tgl Habis Masa Berlaku :

Keterangan

Petugas

( )



TABEL PRODUKSI KAPAL PERIKANAN

Nama Kapal
No Pas Kapal
Tanda Pengenal Kapal Perikanan
Jenis Alat Tangkap Ikan

NO BULAN
JENIS IKAN
TANGKAPAN

JUMLAH
(KG)

I

JUMLAH

NO BULAN
JUMLAH

(KG)

I I

JUMI-AH

NO BULAN
.IENIS IKAN
TANGKAPAN

JUMLAH
(KG)

I

JUMLAH

NO BULAN
JENIS IKAN
TANGKAPAN

JUMI-A,H
(KG)

1

JUMI"{H

PETUGAS

)

JENIS IKAN
TANGKAPAN



t

a



?
Contoh Buku Kapal Perikanan (BKP)

77 cm

12 cm

REPT'BIJK IITDOI{ESIA

BUItrr KAPAL PERTKAI{AIS {BrtPl

DIT{AS PERII(AITAH

XAB$PATEH BEUruiNG TTMUR



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (TDU-PHP)

Peraturan Bupati Belitung Timur No. ............
Nomor:

TDENTTTAS JENTS USAHA
Nama Pemilik / Perusahaan :

Alamat Pemilik / Perusahaan :

No. Telepon I Hp. :

No. Fax :

NPWP Pemilik / Perusahaan :

Nama Penanggung Jawab :

No. Identitas Pemilik / Penanggung
Jawab Perusahaan :

Foto

Penanggung

Jawab

(4x5) berwarna Tanda Tangan

penggaraman
pengeringan ikan
pemindangan ikan

dan/atau

pengasapan dan/atau
pemanggangan ikan
peragian dan/atau fermentasi
ikan pembuatan minyak ikan
pengalengan ikan

pengolahan rumput laut
pembekuan ikan
pendinginan dan/ atau pengesan
ikan pengolahan berbasis
lumatan daging
ikan/jelly ikan atau surimi
pengolahan kerupuk ikan,
keripik, peyek ikan dan
sejenisnya

GAMBARAN USAHA
Skala Usaha : Mikro/Kecil/ Menengah)
Sumber Investasi : PMA / PMDN .)

Nilai Investasi :

T

T





MULAI BERLAKU :

berlaku sejakTDU-PHP
penerbitan.

tanggal

Kapasitas Produksi Per Bulan :

Jenis Bahan Baku :

Asal Bahan Baku

Tujuan Pemasaran :

CATATAN :

"TDU-PHP berlaku selama 5 Tahun
sejak tanggal penerbitan.

*coret yang tidak perlu.

Daerah, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Belitung Timur,

Nama Peiabat

NIP.

+

a

FORM DAFTAR ULANG TDU-PHP

NO DAFTAR ULANG PHABAT BERWENANG

1 Telah dilakukan Pendaftaran Ulang
Untuk s/d tanggal
Belitung Timur, .....

2 Telah dilakukan Pendaftaran Ulang
Untuk s/d tanggal
Belitung Timur,

3 Telah dilakukan Pendaftaran Ulang
Untuk s/d tanggal
Belitung Timur,

4 Telah dilakukan Pendaftaran Ulang
Untuk s/d tanggal
Belitung Timur,

LITUNG TIMUR,

LlHTHZA

;
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