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Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan
Terbesar tahun 2015.Untukmewujudkan visi tersebut KKP mengemban misi Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
Guna mendukung visi dan misi tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Aertembaga yang merupakan lembaga
teknis yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis dan manajerial dibidang usaha perikanan.

Terkait dengan tugas tersebut,BPPP Aertembaga, perdana ditahun 2012 melatih 30 masyarakat nelayan dengan paket pelatihan
Pengoperasian Alat tangkap Gill Netdan 30 orang pembudidaya dengan paket pelatihan Pembenihan Ikan Nila yang dilaksanakan
pada tanggal 10 sd. 15 Februari 2012. Adapun rekruitmen peserta disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan Kabupaten/Kota di 6
Provinsi wilayah pengembangan Balai,yaituProvinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo
dan Provinsi Kalimantan Timur. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dan diharapkan
dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan dan pembudidaya beserta keluarganya.

Dua paket pelatihan ini berlangsung dalam waktu bersamaan dan yang diawali dengan laporan rencana
pelaksanaan pelatihan oleh sekretaris panitia Hidayat Lantah,SE. kemudian dilanjutkan dengan pengarahan program oleh Plh.
Kepala BPPP Aertembaga Dra. Elsye S. Roring selaku Ketua Panitia Pelatihan Pengoperasian Alat Tangkap Gill Net. Plh. Kepala
Balai mengharapkan agar peserta sebagai pelaku utama bidang kelautan dan perikanan dapat memanfaatkan kesempatan perdana
mengikuti pelatihan diawal tahun 2012 dengan membawa pulang ilmu yang diperoleh selama mengikuti pelatihan dalam rangka
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. “Diharapkan dari 60 peserta pelatihan dapat lahir pelaku-pelaku usaha sukses dan
menjadi
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Materi yang diberikan sesuai kurikulum pelatihan yang disusun berdasarkan hasil Analisa Kebutuhan Pelatihan dan kompetensi kerja
calon peserta pelatihan dengan jumlah jam berlatih untuk masing-masing pelatihan 52 jam @45 menit. Metode pelatihan
dilaksanakan dengan menggunakan pendidikan orang dewasa, dengan persentase teori 30% dan paktek 70% yang disusun secara
sistematis dalam bentuk Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP),Satuan Ajar Pembelajaran (SAP) dan Bahan Ajar sesuai

petunjuk dan ketentuan Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

Materi yang diperoleh selama mengikuti pelatihan diharapkan dapat menjadi bekal untuk diaplikasikan
dan sebagai solusi jika berhadapan dengan permasalahan dilapangan. Kegiatan pelatihan ini juga menjadi ajang tukar pengalaman
dan informasi baik antar peserta maupun dengan pelatih/widyaiswara/instruktur.
Dengan diselenggarakannya pelatihan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan produksi perikanan dengan menjadi pelaku utama
dibidang usaha penangkapan dengan mengoperasikan alat tangkap gill net dan budidaya pembenihan ikan nila yang pada akhirnya
dapat meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini merupakanperwujudan dari tiga pilar pembangunan Nasional, yaitu pro-poor, pro-job

dan pro-growth.
Seluruh rangkaian kegiatan pelatihan diakhiri dengan penandatanganan berita acara serah terima 30 paketalat budidaya dan 30
paket alat tangkap gill netkepada purnawidya.Dalam berita acara tersebut selaku pihak pertama atau yang menyerahkan masingmasing : Dra. Elsye S. Roring bertindak untuk dan atas nama Ketua Panitia pelatihan pengoperasian alat tangkap gill net dan Kader
Lentang, S.Pd, M.Si bertindak untuk dan atas nama Ketua Panitia pelatihan pembenihan ikan nila,selanjutnya 60 orang purnawidya
bertindak selaku pihak kedua atau pihak yang menerima. Penyerahan secara simbolik kepada Zaini Adlan asal Kota Tarakan
mewakili peserta pelatihan pengoperasian alat tangkap dan Fiona Pantow asal Kab. Minahasa mewakili peserta pelatihan
pembenihan ikan nila ***’dyt
Sumber : Humas BPPP Aertembaga

