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RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TAHUN 2015-2019

Kata Pengantar

Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat 

Jenderal Pengawasan Sumberdaya 

Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tahun 

2015-2019 disusun berpedoman pada 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Peraturan 

Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2015-2019 dan menjabarkan lebih detail 

kebijakan dan program yang terkait 

dengan tugas dan fungsi Direktorat 

Jenderal PSDKP pada Rencana Strategis Kementerian 

Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 dengan 

sistematika penulisan mengikuti Peraturan Menteri 

PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penalaahan Renstra K/L Tahun 2015-

2019. 

Renstra Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2015-

2019 disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta 

berdasarkan analisis lingkungan strategis, tan tangan 

dan isue strategis pengawasan pengelolaan sumber 

daya kelautan dan perikanan 5 (lima) tahun ke depan 

yang memuat analisis lingkung an strategis yang berisi 

visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, 

strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan 

dan target kinerja beserta kebutuhan pendanaan tahun 

2015-2019. 

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan 

dan Perikanan tahun 2015-2019 

disusun melalui berbagai tahapan, 

termasuk interaksi dengan para 

pemangku kepentingan di tingkat 

pusat maupun daerah, partisipasi 

seluruh Pejabat di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pengawasan 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 

dengan memperhatikan pencapaian 

Visi dan Misi yang ditetapkan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Dengan ditetapkannya Renstra 

ini, maka  mutlak menjadi pedoman 

(guidance) untuk masing-masing Satuan Kerja (satker) 

di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP baik di pusat 

maupun di tingkat daerah dalam merencanakan, 

melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan 

sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan 

evaluasi kinerja setiap tahun mulai tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2019.

Jakarta, September 2015

Direktur Jenderal PSDKP

Asep Burhanudin
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Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan 
dan Perikanan tahun 2015-2019, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis 
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun  
2015 -2019;

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) ;

  5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 3);

KEPUTUSAN 
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 57/KEP-DJPSDKP/2015

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN 
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari III Lantai 15, Jakarta 10110
Telepon (021) 3519070, Facsimile (021) 3520346 Pos Elektronik ditjenpsdkp@kkp.goid
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   6. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L;

  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN 
DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL 
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 – 2019.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan 
dan Perikanan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan 
ini.

KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 
Perikanan Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan 
sebagai pedoman dalam perencanaan kegiatan dan anggaran bagi setiap unit kerja di 
lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP selama 5 (lima) tahun.

KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 
Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berisi pendahuluan, visi dan 
misi dan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka 
kelembagaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan 
Perikanan Tahun 2015-2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2015

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ASEP BURHANUDIN
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BAB I
PENDAHULUAN
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RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TAHUN 2015-2019

A. Umum

Rencana strategis Kementerian Negara/Lembaga 
 (Renstra K/L) adalah dokumen perencanaan Kementeri-
an Negara/Lembaga jangka menengah (5 tahun)  yang 
memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program 
dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan 
fungsi Kementerian Negara/Lembaga, yang disusun 
menyesuaikan  kepada sasaran pembangunan yang 
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Me-
nengah Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menegah Nasional (RPJM-Nasional) yang bersi-
fat indikatif.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten-
tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 
15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), bahwa Kemen terian 
Negara/Lembaga wajib menyusun Rencana Strate-
gis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) untuk 
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perenca-
naan, penganggaran dan pelaksanaan dan pengawasan 
serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya 
secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan 
dengan mengacu pada Peraturan Men teri PPN/Kepa-
la Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penelahaan Renstra K/L.

Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Nasional 
(RPJMN) Tahun 2015-2019 menetapkan 9 (sembilan) 
agenda pembangunan nasional (NAWA CITA), dari sem-
bilan agenda pembangunan nasional tersebut ada 2 
(dua) agenda yang terkait langsung dengan tugas pe-
ngawasan sumber daya kelautan dan perikanan yaitu 
pada Nawa Cita I : Menghadirkan kembali negara un-
tuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa 
aman pada seluruh warga negara dengan agenda yaitu 
Memperkuat jati diri sebagai negara maritim dan agen-
da, dan Nawa Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara 
 dalam menegakkan reformasi sistem dan penegakan 
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terper-
caya, dengan agenda Pemberantasan Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing (IUU Fishing). 

Sebagai upaya pencapain Rencana Strategis Kemen-
terian Kelautan dan Perikanan kegiatan pengawasan 
pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 
mendukung pencapaian Visi dan Misi serta 3 (tiga) 
 pilar pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 
2015-2019 yaitu kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan 
 (sustainability) dan kesejahteraan (prosperity),  sehingga 
diperlukan penjabaran dalam bentuk kegiatan dan 
 rencana aksi secara konsisten yang tertuang dalam 

bentuk Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal 
PSDKP Tahun 2015-2019.

Penyusunan dokumen Renstra ini, disamping berdasar-
kan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PSDKP, juga 
berdasarkan pada analisis lingkungan strategis atas 
potensi, peluang, permasalahan dan tantangan terki-
ni yang terus berkembang serta mengacu pada arah 
kebijakan Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan 
Presiden Nomor 2 Tahun 2015-2019 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 
2015-2019 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Peri-
kanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana 
Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 
2015-2019. Kemudian dokumen Renstra ini dilengkapi 
dengan indikator kinerja beserta pendanaanya sehing-
ga akuntabilitas pelaksanaan beserta pengorganisasi-
nya dapat dievaluasi selama periode tahun 2015-2019. 
Meskipun demikian, Renstra merupakan living docu
ment, yang dapat disempurnakan apabila diperlukan, 
disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strate-
gis organisasi yang terjadi.

Pada tahap implementasi fungsi Renstra menjadi 
 sa ngat penting, karena digunakan sebagai pedoman 
dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka 
pendek (1 tahun), yaitu Rencana Kerja Kemen terian 
Negara/ Lembaga (Renja K/L), dan Rencana Kerja 
Angga ran  Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) di 
 Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP selama 5 (lima) 
tahun.

B. Struktur Organisasi,  
Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan  Perikanan 
Nomor : PER 23/MEN/2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,  Direktorat 
Jenderal Pengawasan Sumber Daya  Kelautan dan 
 Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
 pe ngawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan 
 perikanan dan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan 
pengawasan penangkapan ikan, pengawasan 
 usaha budidaya, pengawasan penguatan daya 
saing produk kelautan dan perikanan, dan penga-
wasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan 
operasi kapal pengawas, pemantauan dan pening-
katan infrastruktur sumber daya kelautan dan per-
ikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan 
dan perikanan; 
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2. pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan 
pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usa-
ha budidaya, pengawasan penguatan daya saing 
produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan 
pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi 
kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan 
infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, 
serta penanganan tindak pidana kelautan dan peri-
kanan; 

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
di bidang penyelenggaraan pengawasan penang-
kapan ikan, pengawasan usaha budidaya, penga-
wasan penguatan daya saing produk kelautan dan 
perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang 
laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pe-
mantauan dan peningkatan infrastruktur sumber 
daya kelautan dan perikanan, serta penanganan 
tindak pidana kelautan dan perikanan;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang penyelenggaraan pengawasan penang-
kapan ikan, pengawasan usaha budidaya, penga-
wasan penguatan daya saing produk kelautan dan 
perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang 
laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pe-
mantauan dan peningkatan infrastruktur sumber 
daya kelautan dan perikanan, serta penanganan 
tindak pidana kelautan dan perikanan; 

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pe-
nye lenggaraan pengawasan penangkapan ikan, 

pengawasan usaha budidaya, pengawasan pe-
nguatan daya saing produk kelautan dan peri-
kanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, 
penyelenggaraan operasi kapal pengawas, peman-
tauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya 
kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak 
pidana kelautan dan perikanan; 

6. pelaksanaan administrasi Ditjen PSDKP; dan 

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Men-
teri. 

Dalam mengemban tugas dan fungsi tersebut, dilak-
sanakan oleh unit kerja dengan struktur sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP

2. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya 
Perikanan

3. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya 
Kelautan

4. Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruk-
tur Pengawasan

5. Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas

6. Direktorat Penanganan Pelanggaran

7. Unit Pelaksana Teknis 

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi Direktorat Jenderal PSDKP sebagai 
berikut :

GAMBAR 01 
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PSDKP

Sumber : Peraturan Men KP No. 23/Men/2015 tentang Organisasi 
dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN PROGRAM BAGIAN KEPEGAWAIAN
BAGIAN HUKUM, ORGA- 
NISASI DAN HUBUNGAN 

MASYARAKAT

BAGIAN
KEUANGAN DAN UMUM

DIREKTORAT PENGAWASAN  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA  

PERIKANAN

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN
PENANGKAPAN IKAN  

WILAYAH BARAT

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN
PEMBUDIDAYAAN IKAN

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN
PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN
DISTRIBUSI HASIL PERIKANAN

DIREKTORAT PENGAWASAN  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA  

KELAUTAN

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN
PEMANFAATAN PESISIR DAN 

PULAU-PULAU KECIL

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN
PRODUK JASA KELAUTAN

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN 
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN 
DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 

PERAIRAN

DIREKTORAT PENGOPERASIAN 
KAPAL PENGAWAS

SUBDIREKTORAT PATROLI  
KAPAL PENGAWAS

SUBDIREKTORAT PENGAWAKAN 
KAPAL PENGAWAS

SUBDIREKTORAT PENYEDIAAN 
LOGISTIK KAPAL PENGAWAS

SUBDIREKTORAT PERAWATAN  
KAPAL PENGAWAS

DIREKTORAT PEMANTAUAN
DAN PENINGKATAN  
INFRASTRUKTUR

SUBDIREKTORAT SISTEM 
PEMANTAUAN

SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN

SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN  
SUMBER DAYA PERIKANAN

SUBDIREKTORAT PENINGKATAN  
INFRASTRUKTUR

DIREKTORAT PENANGANAN  
PELANGGARAN

SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN

SUBDIREKTORAT PENANGANAN  
BARANG BUKTI DAN AWAK KAPAL

SUBDIREKTORAT FASILITASI  
PPNS DAN PENEGAKAN HUKUM

ANTAR LEMBAGA

SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN 
ANALISIS PENANGANAN TINDAK 

LANJUT

KELOMPOK  
JABATAN FUNGSIONAL
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C. Landasan Konseptual 
dan Mandat Pengawasan 
Pengelolaan Sumber 
Daya  Kelautan dan  
Perikanan

Secara konseptual pengawasan sumber daya kelautan 
dan perikanan  bertujuan untuk memastikan  bahwa 
para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan me-
matuhi (compliance) terhadap peraturan per undang-
undangan dan ketentuan yang ditetapkan demi :

1. Kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan

2. Keberlanjutan mata pencaharian masyarakat ke-
lautan dan perikanan 

3. Peningkatan konstribusi ekonomi dari sektor kelau-
tan dan perikanan  

4. Meningkatkan kedaulatan dalam mengelola sum-
ber daya kelautan dan perikanan.       

Sedangkan landasan konstitusional yang menjadi 
 acuan (guidance) dalam melaksanakan tugas penga-
wasan sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu :

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 tentang 
Pengesahan United Nations Convention on the Law 
of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa 
tentang Hukum Laut); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional 
(RPJPN) Tahun 2005-2025.

3. Undang-undang Republik Indonesia no. 21 tahun 
2009 tentang Pengesahan Agreement for the Im
plementation of the Provisions of the United Nation 
Convention on the Law of the Sea of 10 December 
1982 Relating to the Conservation and Management 
of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish 
Stocks.

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2004 tentang perikanan.

5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 
2007 Tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil.

6. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang 
 Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015  Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasio-
nal (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Berdasarkan amanat konstitusional tersebut mengan-
dung makna dan pilar-pilar strategis pengawasan 
sumber daya kelautan dan perikanan sebagai upaya 
mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan 
perikanan yang berkelanjutan.

Disamping itu, mandat untuk melakukan pengawasan 
sumber daya kelautan dan perikanan juga menjadi per-
hatian dunia internasional yang menyadari akan pen-
tingnya kelestaraian dan keberlanjutan pengelolaan 
sumber daya kelautan dan perikanan dunia. Beberapa 
konsensus (kesepakatan bersama) dan mandat penga-
wasan sumber daya kelautan dan perikanan yang 
disepakati didunia antara lain: 

1. United Nations Convention on The Law of The Sea 
(Unclos) Tahun 1982 bahwa setiap negara pantai 
wajib melakukan konservasi dan pengelolaan sum-
ber daya hayati di Laut lepas dan Zona Ekonomi 
Ekelusif agar tidak di eksploitasi secara berlebihan.

2. Agreement to Promote Compliance with International 
Conservation and Management Measure By Fishing 
Vessel on The High Seas (FAO Compliance Agree
ment, 1993) “Negara bendera tidak memberikan ijin 
pada kapal berbendera mereka untuk melakukan 
penangkapan ikan di Laut lepas jika tidak dapat 
melakukan pengawasan terhadap aktivitas kapal di 
Laut Lepas”.

3. Agreement to Implementation of The United Nations 
Convention on The Law of The Sea of 10 Desember 
1982 Relating To The Conservation and Manage
ment of Straddling Fish Stock and Highly Migartory 
Fish Stocks (Fish Stock Agrement) 1995 “di dalam me-
menuhi kewajiban mereka bekerjasama melalui 
organisasi manajemen perikanan regional atau sub 
regional atau perjanjian, negara diwajibkan mene-
tapkan mekanisme kerjasama yang sesuai peman-
tauan (Monitoring) pengendalian (control), penga-
wasan (Surveillance) dan penegakan hukum (law 
enforcement)”.

4. Code of Conduct Responsible Fisheries (CCRF), 1995 
“Negara-negara sesuai dengan hukum internatio-
nal, didalam kerangka kerja organisasi atau tatan-
an pengelolaan subregional, harus bekerjasama 
menetapkan sistem pemantauan (monitoring), 
pe ngendalian (control), pengawasan (surveillance) 
dan penegakan (enforcement) berkenanan dengan 
ope rasi penangkapan ikan dan kegiatan yang ter-
kait di perairan di luar Yuridiksi Nasional mereka”.

5. International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter 
and Eliminate illegal, unreported and regulated (IUU) 
Fishing, 2001 “Negara harus melakukan (monito ring), 
pengendalian (control), pengawasan (surveillance) 
secara kompherensif dan efektif, dalam penang-
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kapan ikan sejak permulaannya melalui tempat 
pendaratan sampai tujuan akhir, termasuk dengan 
menerapkan setepat mungkin suatu sistem pe-
mantauan kapal perikanan (vessel Monitoring sys
tem/VMS)”.

6. Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsi
ble Fishing Practices including Combating IUU Fishing 
in the Region. RPOA adalah regional initiative yang 
diprakarsai oleh Indonesia-Australia dan disepakati 
oleh 9 (sembilan) negara ASEAN (Indonesia, Malay-
sia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, 
Brunei Darussalam, dan Timor Leste) plus Australia 
dan Papua New Guinea. Tujuannya adalah untuk 
mewujudkan penangkapan ikan yang bertang-
gung jawab termasuk penanggulangan IUU Fishing 
di kawasan regional.

D. Kondisi Umum

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada 
periode Renstra Tahun 2015-2019 telah memberikan 
kontribusi besar dalam pembangunan kelautan dan 
perikanan secara umum.  Pada periode Renstra Tahun 
2015-2019 ini sektor pengawasan pengelolaan sum-
ber daya kelautan dan perikanan memegang peranan 
 strategis dalam mendukung 3 (tiga) pilar pembangu-
nan kelautan dan perikanan khususnya dalam penega-
kan kedaulatan (soverignity) pembangunan kelautan 
dan perikanan. 

Capaian utama program pengawasan sumber daya 
kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 merupakan 
pilar strategis yang menjadi fondasi untuk pelaksanaan 
program pengawasan sumber daya kelautan dan peri-
kanan periode RPJMN ke-3 tahun 2015-2019, capai an-
capaian tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan operasional pemantauan peman
faatan sumber daya kelautan dan perikanan

a. Pemantauan Kapal perikanan

Kebijakan pemantauan kapal perikanan di wa-
jibkan bagi semua kapal perikanan yang be-
rukuran diatas 30 GT, kapal perikanan tersebut 
dipasang tranmitter VMS on line yang terintegra-
si dengan pusat pemantauan kapal perikanan. 
Pemasangan transmitter online ini merupakan 
tools bagi pemerintah untuk mengendalikan 
kegiatan/aktivitas kapal perikanan di laut agar 
sejalan dengan konsep pengelolaan sumber 
daya kelautan dan perikanan yang bertang-
gung jawab. Berikut data kinerja pemantauan 

kapal perikanan selama periode 2010-2014:

TABEL 02
DATA HASIL PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN 

TAHUN 2010-2014

NO TAHUN

KAPAL PERIKANAN 
WAJIB  

MEMASANG/ 
DIPASANG  

TRANSMITTER 
(UNIT)

HASIL PEMANTAUAN

KAPAL PERIKANAN  
YANG TERPANTAU 

MEMASANG  
DAN MENGAKTIFKAN  
TRANSMITTER (UNIT)

(%)

1. 2010 3.835 2.067 53,90%

2. 2011 4.201 2.289 52,46%

3. 2012 2.800 1.571 56,12%

4. 2013 4.393 3.228 74,83%

5. 2014 4.791 4.213 87,49%

b. Pengembangan sarana dan prasarana pega-
wasan

Salah satu kunci keberhasilan pengawasan 
sumber daya kelautan dan perikanan adalah 
tersedianya sarana dan prasarana pengawasan 
yang mencukupi, sampai dengan tahun 2014 
kinerja pengembangan sarana dan prasarana 
pengawasan yang dicapai sebagai berikut:

1) Armada Kapal Pengawas

Kapal pengawas merupakan sarana 
penga wasan yang berfungsi untuk penga-
wasan secara langsung dilaut. Kapal pe-
nga was harus mampu beroperasi pada 
rentang jarak (range) tertentu dan daya 
jelajah (endurance) pada rentang waktu 
tertentu disamping memiliki ketetapan 
deteksi, oleh gerak (manuver) serta strategi 
operasi mandiri. Berdasarkan hasil kajian 
Balitbang KKP, kebutuhan kapal pengawas 
untuk melakukan pengawasan di seluruh 
perairan Indonesia sebanyak 70 Kapal 
pengawas dan kebutuhan Speed Boat 
pengawasan kurang lebih sebanyak 400 
Speed Boat Pengawasan bagi Kab/Kota di 
wilayah pesisir.

Pembangunan armada  kapal pengawas 
dan Speed Boat pengawasan dilakukan 
secara bertahap dan sampai dengan ta-
hun 2014 telah dibangun armada kapal 
pengawas sebanyak 27 unit kapal penga-
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was dengan berbagai ukuran dan 89 unit 
speed boat pengawasan yang telah didis-
tribusikan ke UPT Pengawasan, Provinsi 
maupun Kab/kota. 

TABEL 03
JENIS DAN TYPE KAPAL PENGAWAS DAN  

SPEED BOAT PENGAWASAN

NO TIPE KAPAL PENGAWAS JUMLAH 
(UNIT)

1 KP HIU MACAN 36 M  (Fibreglass) 2

2 KP HIU MACAN 36 M (Steel) 4

3 KP HIU 28 M (Fibreglass) 10

4 KP TODAK 18 M (Fibreglass) 2

5 KP BARRACUDA 17 M (Fibreglass) 2

6 KP TAKA LAMUNGAN & KP PADAIDO 23 M (Fibreglass) 2

7 KP HIU MACAN TUTUL 42 M (Steel) 2

8 KP AKAR BAHAR 001 (Fibreglass) 1

9 KP PAUS 001  (Steel) 1

10 KP HIU 011 32 M  (Steel + Aluminium) 1

JUMLAH KAPAL PENGAWAS 27

10 SPEED BOAT 89

TOTAL (KAPAL PENGAWAS & SPEED BOAT): 116

2) Pembangunan Prasarana Pengawasan

Pembangunan prasarana pengawasan 
yang dilaksanakan sampai tahun 2014 
yaitu pembangunan fasilitas sarana dan 
prasarana kantor UPT Pengawasan SDKP, 
pos pengawasan, Dermaga kapal pen-
gawas, ruang tahanan (detention center),  
mess ABK, mess operator serta  ruang 
penyimpanan senjata, kantor Satker/Pos 
Pengawas, ruang penyidikan, raung pe-
nanganan barang bukti, ruang penyim-
panan senjata api, gardu jaga, guest house, 
power house dan prasarana pengawasan 
lainnya.

3) Sarana Pengawas perikanan

Pengadaan sarana pengawas perikanan 
sampai dengan tahun 2014 yaitu Pe-
ngadaan Senjata untuk kapal pengawas 
dengan meknisme pinjam pakai dari TNI 
AL, alat komunikasi pengawas sebanyak 
61 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, 
peralatan Polsus PWP3K dan PPNS peri-

kanan dalam bentuk toolkits pengawasan, 
kendaraan roda 4 (empat) dan Roda 2 
(dua) sebagai sarana mobilisasi dan pelak-
sanaan tugas di lapangan.

Selain itu, pembangunan sarana dan prasa-
rana pengawasan juga dilakukan melalui 
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian 
Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi 
sarana dan prasarana pengawasan SDKP di 
Kab/Kota.

2. Peningkatan Operasional Pengawasan sumber 
daya perikanan

1) Pengawasan Ketaatan Kapal Perikanan

Pengawasan ketaatan kapal perikanan bertu-
juan untuk memastikan bahwa kapal-kapal 
perikanan telah mentaati ketentuan peratu-
ran dibidang penangkapan ikan. Pengawasan 
penangkapan ikan dilakukan sebagai upaya 
tindakan pencegahan (preventif ) kegiatan 
 pe nangkapan ikan illegal, kegiatan penga-
wasan tersebut dilakukan sebelum operasi 
penangkapan (before fishing), pada saat penda-
ratan (during landing) dan setelah pendaratan 
(post landing) Berikut capaian hasil penga-
wasan ketaatan kapal perikanan periode tahun 
2010 - 2014:

TABEL 04
CAPAIAN HASIL PENGAWASAN KETAATAN KAPAL PERIKANAN  

TAHUN 2010 - 2014

NO TAHUN PERSENTASE CAPAIAN KETAATAN  
KAPAL PERIKANAN

1. 2010 77,36%

2. 2011 99,42%

3. 2012 92,9%

4. 2013 98,95%

5. 2014 95,25%

2) Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan

Pengawasan usaha budidaya ikan bertujuan 
untuk memastikan bahwa usaha budidaya 
 perikanan sesuai dengan ketentuan pera turan 
di bidang penangkapan ikan. Hasil penga-
wasan usaha budidaya perikanan Pada tahun 
2010 sebanyak 76 unit usaha budidaya telah 
dilakukan verifikasi pengawasan dan tahun 
2011 seba nyak 91 unit usaha, tahun 2012 
 sebanyak 416 unit usaha, tahun 2013 sebanyak 
600 unit usa ha, dan tahun 2014 sebanyak 602 
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unit usaha telah dilakukan verifikasi dan pen-
gawasan. 

3) Pengawasan usaha pengolahan dan pengang-
kutan, pemasaran Hasil Perikanan

Hasil pengawasan usaha pengolahan dan 
pengangkutan, pemasaran hasil perikanan 
pada tahun 2010 yaitu telah dilakukan verifi-
kasi dan pengawasan usaha pengolahan dan 
pengangkutan, pemasaran hasil perikanan se-
banyak 122 unit usaha, sedangkan tahun 2011 
difokusan pada pengawasan importasi ikan di 
Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, Probolinggo, 
Bandara Soekarno Hatta, Palembang, Belawan 
dan Pontianak, Entikong dan Pemangkat, dari 
hasil pengawasan tersebut telah ditindaklanju-
ti dengan proses penegakan peraturan terkait 
dengan pelanggaran atas izin yang diberikan. 
Tahun 2012 pengawasan pemasaran hasil per-
ikanan masih difokuskan pada pengawasan 
importasi ikan di Belawan, Entikong, Surabaya 
dan Batam, dan untuk pengawasan pengolah-
an hasil perikanan yang diperiksa sebanyak 67 
unit usaha, tahun 2013 sebanyak 445 unit usa-
ha, dan tahun 2014 sebanyak 530 unit usaha 
yang diperiksa.

4) Pemberdayaan dan Pembinaan POKMASWAS

Dengan keterbatasan jumlah SDM penga-
wasan yang ada saat ini, melihat potensi parti-
sipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan 
sumber daya kelautan dan perikanan mem-
berikan andil besar, hal tersebut mendorong 
Direktorat Jenderal  PSDKP untuk melakukan 
pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat 
agar berpartisipasi dalam pengawasan SDKP. 
Upaya tersebut melalui peningkatan antusi-
asme masyarakat untuk membentuk Kelom-
pok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang 
dikembangkan melalui program Sistem Penga-
wasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS). 

Peran dan fungsi POKMASWAS selama ini 
cu kup efektif untuk memberikan informasi 
yang akurat atas pelanggaran dalam peman-
faatan sumberdaya kelautan dan perikanan 
yang  di sampaikan ke aparat penegak hukum. 
 Sampai dengan tahun 2011 telah terbentuk 
sebanyak 1.455 kelompok, tahun 2012 seba-
nyak 2195 kelompok, tahun 2013 sebanyak 
1125 kelompok, dan tahun 2014 sebanyak 
1453 kelompok yang tersebar di seluruh In-
donesia. Upaya yang dilakukan dalam rangka 

mengembangkan Sistem Pengawasan Ber-
basis  Masyarakat (SISWASMAS) yaitu melalui 
pemberian sarana dan prasarana kepada POK-
MASWAS, pembuatan kartu POKMASWAS, 
lomba dan penilaian POKMASWAS terbaik di 
tingkat Provinsi dan nasional, serta bimbing-
an teknis dan sosialisasi pengawasan sumber 
daya kelautan dan perikanan.

3. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber 
Daya Kelautan

1) Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan 
konservasi perairan

Selama kurun waktu tahun 2010-2014 telah 
dilakukan pengawasan ekosistem perairan  ter-
kait dengan penggunaan bahan peledak dan 
beracun, potasium dan bahan berbaya lain nya 
dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya ke-
lautan dan perikanan WPP 711, 712, 713 dan 
715. Hasil pengawasan ekosistem perairan dan 
kawasan konservasi perairan tahun 2010 - 2014 
sebagai berikut:

TAHUN LOKASI

2010

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggaran Barat, 
Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Utara, Jawa Barat, 
Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, 
Sulawesi Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta

2011
Wilayah kerja UPT/Satker/Pos PSDKP Makassar, Donggala, 
Banjarmasin, Larantuka, Labuhan Lombok, Berau dan Grontalo.

2012

Banten, Kotabaru, Bali, Moro, Tanjung Pinang, Pulau Kijang/
Bintan, Kaimana, Raja Ampat, Sorong, Bitung, Gresik, Kota 
Agung, Lempasing, Batam, Indramayu, Garut, Pandeglang, 
Bacan, Semarang dan Malang.

2013

Tanjung Pinang, Sungailiat, Banjarmasin, Tanjung Balai 
Karimun, Karangsong, Kejawanan, Surabaya, Tanjung Pandan, 
Ternate, Sorong, Banggai Kepulauan, Gorontalo, Pekalongan, 
Juwana, Makassar, Batang, Kepulauan Selayar, dan Tual

2014
Kejawanan, Tanjung Pandan, Bandar Lampung, Makassar, 
Mamuju, Serang, Bintan, Ternate, Gorontalo, Berau, Surabaya, 
Tarempa, Banyuwangi, Indramayu, Pontianak dan Banggai Laut

2) Pengawasan Pencemaran Perairan 

Pengawasan pencemaran perairan dilakukan 
terhadap sejumlah kegiatan perikanan mau-
pun non perikanan yang menyebabkan keru-
sakan sumber daya ikan dan lingkungannya. 
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Dari hasil pengawasan tersebut diperoleh data 
dan informasi pencemaran perairan di bebe-
rapa lokasi dan dilakukan pembinaan maupun 
upaya penegakan peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku. Hasil pengawasan 
pencemaran perairan tahun 2010 - 2014 se-
bagai berikut: 

TAHUN LOKASI

2010
Kotabaru, Bontang, Kalimantan Barat, Belawan, Cilacap, 
Banyuwangi dan Nusa Tenggara Timur (Rote Ndao)

2011
Kepulauan Riau, Kabupaten Banjar, Bitung, Gorontalo, Gresik, 
Jambi, Pekalongan, dan Tegal.

2012
Teluk Tamiang, Pontianak, Kotabaru, Cilacap, Bitung, Tanjung 
Balai Karimun, Belawan, Banjarmasin, Jambi, Juwana, 
Lampung, Kepulauan Seribu, Gorontalo 

2013
Banyuwangi, Surabaya, Cilacap, Juwana, Pekalongan, Batang, 
Cirebon, Lampung, Jambi, DKI Jakarta, Banjarmasin, Bitung, 
Makassar, Benoa, Nusa Tenggara Barat

2014
Tegal, Brondong, Makassar, Surabaya, Banjarmasin, Bintan, 
Banyuwangi, Cirebon, Pekalongan, Juwana, Lempasing, Agam, 
Banda Aceh, Bitung, Belawan, dan Probolinggo

3) Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil

Hasil pengawasan pemanfaatan pesisir dan 
pulau-pulau kecil diperoleh data dan informa-
si adanya tambang pasir besi, perubahan alih 
fungsi lahan mangrove menjadi pertambakan, 
penebangan mangrove, penambangan karang 
dan penambangan pasir besi yang menyebab-
kan sedimentasi dan kerusakan terhadap eko-
sistem perairan. Tindak lanjut dan rekomendasi 
hasil pengawasan tersebut telah disampaikan 
ke Instansi yang berwenang dan Pemerintah 
Daerah untuk ditindak lanjuti. Hasil penga-
wasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau 
kecil tahun 2010 - 2014 sebagai berikut:

TAHUN LOKASI

2010
Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, 
Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Kepulauan Riau, 
Karimun Jawa dan Kalimantan Timur.

2011
Cirebon, Juwana, Pekalongan Tegal, Kepulauan Selayar, 
Kepulauan Anambas, Nusa Tenggara Barat, Sungailiat, dan 
Banten

2012
Batam, Kepulauan Anambas, Makassar, Tarakan, Tanjung 
Pandan, Kendari, Nias, Tanjung Pinang dan Jambi

2013

Juwana, Tanjung Pandan, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan 
Seribu, Bitung, Kotabaru, Kejawanan, Benoa, Palabuhan Ratu, 
Selayar, Ranai Natuna, Ternate, Surabaya, Tanjung Pinang, dan 
Gorontalo

2014
Surabaya, Kepulauan Seribu, Makassar, Nusa Tenggara Timur, 
Balikpapan, Karangantu, Juwana, Probolinggo, Flores, Lombok, 
Ternate, Sorong

4) Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya 
Non Hayati 

Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya 
non hayati meliputi pengawasan pemanfaatan 
pasir laut, aktivitas bahari dan sumber daya 
non hayati, serta pengawasan pengelolaan 
BMKT yang legal atau telah mendapat ijin dari 
pihak berwenang, pengawasan pengelolaan 
BMKT bekerjasama dengan TNI AL, Kemente-
rian Kebudaayan dan Pariwisata, POLRI yang 
dikoordinasikan oleh Panitia Nasional. Hasil 
pengawasan jasa kelautan dan sumber daya 
non hayati sebagai berikut:

TAHUN LOKASI

2010
Subang, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggaran dan Bangka 
Belitung.

2011 Blanakan, Pamanukan, Subang, dan Pekalongan

2012

Batam, Tanjung Balai Karimun, Lombok, Benoa, Surabaya, 
Makassar, Tanjung Balai Asahan, Kepulauan Seribu, Bitung, 
Cilacap, Balikpapan, Tanjung Pandan, Sungailiat, Karangantu, 
Palabuhan Ratu, dan Kejawanan

2013
Batam, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pandan, Sungailiat, 
Karangantu, Juwana, Surabaya, Makassar, Ternate, Kepulauan 
Seribu, Tanjung Pinang, Bawean, Balikpapan, Batang, Bitung

2014
Serang, Pontianak, Cirebon, Kijang, Banda Aceh, Serang, 
Belitung, Batam, Sungai Liat, Kendari, Karimun, Mamuju Utara, 
dan Sorong

5) Peningkatan Operasional dan pemeliharaan 
kapal pengawas

a. Operasi penanggulangan IUU fishing

Dalam periode tahun 2010 - 2014 telah dilaku-
kan operasi penanggulangan IUU Fishing 
melalui kegiatan operasi kapal di laut. Tujuan 
operasi kapal pengawas yaitu memastikan 
bahwa selama kegiatan penangkapan ikan 
(while fishing) telah mematuhi (compliance) ter-
hadap ketetuan dan perijinan yang diberikan 
serta mencegah dan menanggulangi kegiatan 
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IUU fishing. Hasil operasi kapal pengawas tahun 
2010 - 2014 sebagai berikut:

TABEL. 05
HASIL OPERASI KAPAL PENGAWAS TAHUN 2010 - 2014

TAHUN DIPERIKSA 
(KAPAL)

DITANGKAP (KAPAL)

KII KIA KII+KIA

2010 2.255 24 159 183

2011 3.348 31 75 106

2012 4.326 42 70 112

2013 3.871 24 44 68

2014 2.044 27 16 43*

JUMLAH 15.844 148 364 512

Ket: *) 43 kapal yang ditangkap sudah termasuk 5 kapal 
tangkapan Speed Boat pengawasan SDKP

b. Kerjasama operasi pengawasan

Selain operasi mandiri, Direktorat Jenderal 
 PSDKP melakukan kerjasama operasi penga-
wasan dengan instansi terkait yaitu TNI-AL, 
POLAIR, dan BAKORKAMLA. Operasi tersebut 
dilakukan di perairan perbatasan ZEEI yang di-
anggap rawan pelanggaran. Kerjasama opera-
si pengawasan tahun 2010 - 2014 sebagai 
 berikut:

TABEL 06
HASIL KERJASAMA OPERASI PENGAWASAN TAHUN 2010 - 2014

TAHUN OPERASI PENGAWASAN

2010

1. Patroli Terkoordinasi (Patkor) Ausindo dengan Australia 3 
(tiga) kali dan Patkor Malindo dengan Malaysia 1 (satu) kali

2. Gelar Operasi bersama dengan BAKORKAMLA 4 (empat) 
kali di wilayah Barat

2011

1. Patroli Terkoordinasi (Patkor) Ausindo dengan Australia 3 
(tiga) kali dan Patkor Malindo dengan Malaysia 2 (dua) kali

2. Operasi Gurita dengan BAKORKAMLA 2 (dua) kali dan 
Operasi Sepanjang Tahun (OST III) BAKORKAMLA 3 (tiga) kali

3. Partisipasi dalam Yacht Rally dengan rute Darwin (Australia), 
Wakatobi, dan Belitong

2012
1. Patroli Terkoordinasi (Patkor) Ausindo dengan Australia 3 

(tiga) kali dan Patkor Malindo dengan Malaysia 2 (dua) kali

2. Operasi Gurita dengan BAKORKAMLA 9 (sembilan) kali

2013

1. Patroli Terkoordinasi (Patkor) Ausindo dengan Australia 3 
(tiga) kali dan Patkor Malindo dengan Malaysia 2 (dua) kali

2. Operasi Gurita dengan BAKORKAMLA 6 (enam) kali dan 
Operasi Sepanjang Tahun BAKORKAMLA 2 (dua) kali

2014

1. Patroli Terkoordinasi (Patkor) Ausindo dengan Australia 3 
(tiga) kali dan Patkor Malindo dengan Malaysia 2 (dua) kali

2. Operasi Gurita dengan Bakorkamla 7 (tujuh) kali dan 
Operasi Sepanjang Tahun BAKORKAMLA 2 (dua) kali

c. Pembinaan dan pengembangan karier awak 
kapal pengawas

Pembinaan dan pengembangan karir awak 
kapal pengawas dilaksanakan melalui  kegiatan 
peningkatan kemampuan Awak Kapal Pe-
ngawas baik dasar atau lanjutan. Sejak tahun 
2011 - 2014 Awak Kapal Pengawas yang  telah 
diberikan pelatihan sebanyak 660 orang. Beri-
kut rekapitulasi hasil pelatihan Awak Kapal 
 Perikanan Tahun 2011 - 2014:

TABEL 07
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR AWAK KAPAL PENGAWAS 

TAHUN 2011 - 2014

NO NAMA PELATIHAN
JUMLAH AKP (ORANG)

TOTAL
2011 2012 2013 2014

1.
Peningkatan Keterampilan 
Pengawas Perikanan

60 60 30 0 150

2. Pelatihan BST 30 30 96 30 186

3.
Pelatihan Peningkatan 
Kualifikasi Permesinan 
Bagi AKP

30 0 0 0 30

4. Pelatihan SCRB 0 30 30 0 60

5. Pelatihan AFF 0 30 0 0 30

6. Pelatihan MFA 0 30 0 0 30

7. Pelatihan ANKAPIN-II 0 0 28 0 28

8. Pelatihan GMDSS 0 0 11 25 36

9.
Bimtek Administrasi 
Pengelolaan Kapal Bagi 
AKP

0 30 0 0 30

10.
Peningkatan Keterampilan 
Menembak diatas Kapal

0 0 80 0 80

JUMLAH 120 210 275 55 660

6) Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan 
Perikanan

a. Penanganan Tindak Pidana Perikanan

Penanganan tindak pidana pelanggaran ber-
tujuan untuk menegakkan atas pelanggaran 
dibidang kelautan dan perikanan, disamping 
itu penanganan pelanggaran dapat membe-
rikan efek jera. Ruang lingkup penanganan 
pelanggaran yaitu sampai pada tahap P-21 
(berkas dinyatakan lengkap). Hasil penanga-
nan tindak pidana perikanan tahun 2010 - 2014 
sebagai berikut:
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TABEL 08
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN TAHUN 2010 - 2014

TAHUN JUMLAH 
KASUS

TINDAKAN 
LAIN

SANKSI  
ADM DIPROSES SP3 PENYIDIKAN/

PEMBERKASAN P21 TAHAP  
II SIDANG INKRACHT

2010 150 - 12 - 35 - - - - 96

2011 93 11 33 49 3 - 1 - - 45

2012 125 15 31 79 1 - - - - 78

2013 84 4 18 61 - 2 6 - 39 15

2014 58 - 13 44 - 8 - 23 11 11

TOTAL 510 30 107 233 39 10 7 23 50 245

b. Pembentukan Pengadilan Perikanan

Pengadilan perikanan dibentuk berdasarkan 
amanat Undang-undang Nomor 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan Pasal 71 yang mer-
upakan Pengadilan khusus yang bewenang 
memeriksa, mengadili dan memutus perkara 
tindak pidana di bidang perikanan.

Jumlah Pengadilan Perikanan sampai dengan 
tahun 2014 sebanyak 10 (sepuluh) Penga-
dilan Perikanan yaitu: Pengadilan Perikanan 
Jakarta Utara, Pengadilan Perikanan Medan, 
Pengadilan Pengadilan Pontianak, Pengadilan 
Perikanan Bitung, Pengadilan Perikanan Tual, 
 Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang, Penga-
dilan Perikanan Ranai/Natuna, Pengadilan Pe-
ri kanan Ambon, Pengadilan Perikanan Sorong 
dan Pengadilan Perikanan Merauke.

c. Kerjasama Penegakan Hukum 

Upaya penegakan hukum tindak pidana peri-
kanan harus dilakukan secara terpadu/koor-
dinatif dengan instansi terkait baik di pusat 
maupun daerah. Dalam rangka memperkuat 
kerjasama antar aparat penegak hukum di 
bidang tindak pidana kelautan dan perikanan 
khususnya dalam hal penyidikan tindak pi-
dana kelautan dan perikanan, maka bersama 
 dengan TNI AL dan POLRI telah disepakati 
Piagam Ke sepakatan Bersama antara Kemente-
rian Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasio-
nal  Indonesia Angkatan Laut Nomor: 121/
DJPSDKP/VIII/2012, B/32/VIII/2012, PKB/14/
VIII/2012 Tentang Standar Operasional dan 
Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan 
pada Tingkat Penyidikan.

d. Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran

Keberhasilan lain dalam hal penanganan tindak 
pidana kelautan dan perikanan adalah pem-

bentukan forum koordinasi penanganan tin-
dak pidana perikanan yang terdiri dari seluruh 
unsur aparat penegak hukum yang terkait baik 
di tingkat pusat dan daerah. Forum koordina-
si antara aparat penegak hukum ini bertujuan 
untuk meningkatkan koordinasi serta komuni-
kasi dalam hal penyelesaian tindak pidana ke-
lautan dan perikanan bagi aparat yang melaku-
kan tugas di lapangan. Sampai dengan tahun 
2014, telah berhasil dibentuk Forum Koordinasi 
Pe nanganan Tindak Pidana Perikanan di 31 
Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 09
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENANGANAN  

TINDAK PIDANA PERIKANAN TAHUN 2010 - 2014

NO PROVINSI
TAHUN PEMBENTUKAN FORUM

2010 2011 2012 2013 2014

1 Aceh √

2 Sumatera Utara √

3 Sumatera Barat √

4 Kepulauan Riau √

5 Jambi √

6 Bengkulu √

7 Lampung √

8 DKI Jakarta √

9 Jawa Barat √

10 Banten √

11 Jawa Tengah √

12 DI Yogyakarta √

13 Jawa Timur √

14 Bali √

15 NTT √
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NO PROVINSI
TAHUN PEMBENTUKAN FORUM

2010 2011 2012 2013 2014

16 NTB √

17 Kalimantan Barat √

18 Kalimantan Tengah √

19 Kalimantan Timur √

20 Kalimantan Selatan √

21 Sulawesi Utara √

22 Sulawesi Tengah √

23 Sulawesi Tenggara √

24 Sulawesi Barat √

25 Sulawesi Selatan √

26 Gorontalo √

27 Maluku √

28 Maluku Utara √

29 Papua Barat √

30 Bangka Belitung √

31 Sumatera Selatan √

JUMLAH 13 6 6 4 2

e. Fasilitasi Pemulangan Nelayan yang Tertang-
kap di Luar Negeri

Fasilitasi pemulangan diberikan kepada Ne -
layan Indonesia yang tertangkap di luar neg-
eri karena diduga melakukan pelanggaran 
pe nangkapan ikan di perairan negara lain, 
 kegiatan ini dilaksanakan melalui koordi-
nasi dengan Kementerian Luar Negeri dan 
 Direktorat Jenderal Imigrasi. Data fasilitasi 
pemu langan Nelayan Indonesia yang tertang-
kap di luar negeri secara kumulatif sampai 
 dengan tahun 2014 sebagai berikut:

NO NEGARA JUMLAH 
KAPAL

JUMLAH NELAYAN 
YANG DITANGKAP DIPULANGKAN DITAHAN/PROSES 

HUKUM
MELARIKAN DIRI/ 

MENINGGAL DUNIA KET

1 MALAYSIA 73 363 317 44 2* *2 org melarikan diri

2 AUSTRALIA 39 257 257 - -

3 REP. PALAU 2 20 20 - -

4 PAPUA NUGINI 3 17 14 3 -

5 TIMOR LESTE 2 14 14 - -

6 INDIA 3 14 11 2 1* *1 org meninggal

JUMLAH 122 685 633 49 3

7) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Ditjen. PSDKP Lainnya.

a. Kerjasama Internasional dalam Rangka Pe-
nanganan Illegal Fishing

Upaya menanggulangi kegiatan IUU fishing 
yang bersifat transnasional telah dilakukan di-
plomasi dan kerjasama kerjasama internasional 
(bilateral, multilateral dan regional). Salah satu 
kerjasama penting yang telah dilakukan yaitu 
melalui kerjasama dengan 9 (Sembilan) Negara 
ASEAN plus Australia berupa penyusunan dan 
implementasi Regional Plan of Action (RPOA) to 
Promote Responsible Fishing Practices including 
Combating IUU Fishing in the Region (Laut Cina 
Selatan, Laut Sulu-Sulawesi dan Laut Arafura) 
dan Indonesia sebagai sekretariat. RPOA ini 
bertujuan untuk mewujudkan penangkapan 
ikan yang bertanggung jawab termasuk pe-
nanggulangan IUU Fishing di kawasan regional 
(Laut Cina Selatan, Laut Sulu-Sulawesi dan Laut 
Arafura). Selain kerjasama multilateral, bentuk 
kerjasama lain yang dilakukan yaitu kerjasama 
bilateral pengawasan Indonesia-Australia  yaitu 
dalam bentuk Indonesia-Australia Fisheries 
Surveillance Forum (IAFSF) di fokuskan untuk 
kerjasama bidang pengawasan SDKP, terma-
suk kerjasama penanggulangan IUU Fishing 
di perairan perbatasan kedua negara. Sampai 
dengan Tahun 2014 serangkaian kerjasama 
Indonesia-Australia di dalam kerangka IAFSF 
yang telah dilaksanakan meliputi: 1). Coordina
ted patrols atau patroli bersama dan  terkoor-
dinasi yang dilakukan oleh masing-masing 
ne gara di masing-masing batas ZEE kedua 
negara. 2). Pertukaran data dan informasi 
pengawasan terkait dengan penanganan IUU 
Fishing; 3). Technical Assistances, Pemerintah 

TABEL 10
PEMULANGAN NELAYAN REPUBLIK INDONESIA YANG TERTANGKAP DI LUAR NEGERI
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Australia menyediakan bantuan berupa ex
pertise dalam peningkatan kemampuan kru 
kapal pengawas, baik berupa training maupun 
bantuan peralatan/instalasi komunikasi seperti 
telepon satelit dan radio UHF, serta ujicoba dan 
latihan komunikasi.

b. Penyusunan peraturan bidang pengawasan 
SDKP

Penyusunan peraturan perundang-undangan 
bidang pengawasan SDKP merupakan bagian 
penting dari implementasi dan pemenuhan 
amanat UU No.31 tahun 2004 tentang peri-
kanan sebagaimana telah diubah melalui UU 
No. 45 Tahun 2009. Keberadaan Peraturan Pe-
rundang-undangan bidang pengawasan SDKP 
sangat diperlukan sebagai landasan hukum 
operasional pengawasan.

Sampai dengan tahun 2014 telah diselesaikan 
rancangan Peraturan Pemerintah dan Peratu-
ran Menteri Kelautan dan Perikanan dan Pera-
turan/Keputusan Direktur Jenderal PSDKP un-
tuk teknis operasional.

c. Penataan Organisasi dan Tata Kelola Pemerin-
tahan

Dalam perjalanannya struktur organisasi Direk-
torat Jenderal PSDKP mengalami berbagai 
penyesuaian, hal tersebut dikarenakan adanya 
tuntunan kebutuhan, perubahan beban kerja 
yang signifikan, perluasan wilayah kerja, peru-
bahan kebijakan pemerintah yang berimplikasi 
pada struktur dan fungsi organisasi yang ada 
serta adanya tuntutan yang tinggi terhadap 
pengawasan sumberdaya kelautan dan peri-
kanan. 

Dalam hal tata kelola, akuntabilitas dan admi-
nistrasi, secara bertahap dilakukan pembe-
nahan dan penaatan diantaranya penataan 
sistem pelaporan keuangan tercapainya pe-
nilaian WTP KKP, sistem pengelolaan barang 
milik Negara, sistem persuratan dan kearsipan 
dan sistem informasi kepegawaian, sistem pe-
laporan dan sistem penganggaran secara ber-
tahap dilakukan pembenahan dengan mengi-
kuti kerangka sistem penganggaran terpadu 
(unified budgeting), penganggaran berbasis 
kinerja (perfomance budgeting) dan kerangka 
penge luaran jangka menegah (medium term 
expenditure frame work). Dalam hal penerapan 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Peme-
rintah (SAKIP) telah dikembangkan Balanced 

Scorecard (BSC) yang disusun secara berjenjang 
sehingga masing-masing individu mempunyai 
Indikator Kinerja Utama (IKU) dari level terting-
gi sampai terendah dari pusat dan daerah.

E. Potensi, Permasalahan  
dan Tantangan

1. Potensi

Capaian kegiatan pengawasan SDKP pada periode 
RPJMN II Tahun 2010-2014 merupakan potensi dan 
kekuatan untuk melanjutkan kegiatan pengawasan 
SDKP kedepan. Hal tersebut menjadi bekal untuk 
melanjutkan program pengawasan SDKP 5 (lima) 
tahun mendatang. 

Keberadaan dan tugas pengawasan SDKP mem-
punyai nilai strategis dengan landasan legalitas 
yang kuat yaitu sebagaimana diamanahkan da-
lam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang 
perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 
2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang 
 Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir 
dan  Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah 
melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. 
Selain itu landasan hukum pengawasan SDKP, juga 
dimanatkan dari beberapa ketentuan interna sional. 
Semua regulasi tersebut memberikan akar dan 
arah yang kuat bagi kegiatan pengawasan sumber 
daya kelautan dan perikanan kedepan.

Prioritas pembangunan nasional tahun 2015-2019 
sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 
2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
 Menengah Nasional Tahun 2015-2019 menekan-
kan pentingnya pengawasan sumber daya ke-
lautan dan perikanan. Dari 9 sembilan prioritas 
nasional (Nawa Cita), 2 agenda prioritas  nasional  
terkait langsung dengan tugas DJPSDKP yaitu 
 pengamanan laut dan pengawasan terhadap ke-
giatan IUU fishing untuk me negakkan kedaulatan 
kelautan dan perikanan.

Potensi yang tidak kalah pentingnya yaitu nilai-
nilai organisasi yang telah terbentuk sebagai pilar 
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 
dan telah mengakar kepada seluruh pegawai dan 
menjadi budaya bagi para pegawai yaitu integritas 
dan konsistensi dalam penegakan hukum dibidang 
kelautan dan perikanan.

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkem-
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bang cukup pesat saat ini, merupakan potensi un-
tuk memperkuat pengembangan sistem penga-
wasan sumber daya kelautan dan perikanan yang 
telah ada saat ini, dimana teknologi yang ada saat 
ini digunakan baru terbatas pada pengembangan 
sistem pemantauan kapal perikanan, sehingga 
kedepan perlu dikembangkan sistem informasi 
dan komunikasi pengawasan sumber daya kelau-
tan dan perikanan yang terintegrasi.

Kegiatan pengawasan SDKP serta penanganan tin-
dak pidana kelautan dan perikanan ditingkat Na-
sional telah terkoordinasi dengan baik antara Aparat 
Penegak Hukum (APGAKUM) yaitu TNI AL, POLRI, 
BAKAMLA, Kejaksaan Agung maupun Mahkamah 
Agung RI, hal tersebut tercermin dengan beberapa 
kerjasama pengawasan sumber daya kelautan dan 
perikanan dan penanganan tindak pidana kelautan 
dan perikanan, secara kelembagaan, prosedur dan 
operasional yang dilakukan selama ini.

Semangat otonomi daerah sebagai wujud imple-
mentasi reformasi yang mengoreksi pembangunan 
secara setralistik dan memberikan kewe nangan 
lebih besar kepada Pemerintah Daerah. Wujud 
nyata dari otonomi daerah tersebut telah mem-
berikan perhatian yang serius dalam pengelolaan 
sumberdaya kelautan dan perikanan khususnya 
penyelenggaran kegiatan pengawasan sumber 
daya kelautan dan perikanan melalui pemberian 
kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah 
Provinsi dalam mengelola sumber daya kelautan 
khususnya dalam hal pengawasan sumber daya ke-
lautan dan perikanan. Melalui semangat otonomi 
daerah semangat untuk melakukan pengawasan 
sumber daya kelautan dan perikanan oleh Peme-
rintah Provinsi di beberapa daerah telah menunjuk-
kan kinerja yang positif, hal tersebut didasari akan 
kesadaran dan pentingnya pengawasan sumber 
daya kelautan dan perikanan bagi kelestarian sum-
ber daya kelautan dan perikanan yang akan mem-
berikan kontribusi bagi pembangunan didaerah. 

Kearifan lokal merupakan potensi tersendiri yang 
konstribusinya sangat besar dalam menjaga kele-
starian sumber daya kelautan dan perikanan, ke-
arifan lokal yang tumbuh kembang dimasyarakat 
diantaranya Awig-Awig di Provinsi NTB, Niniek 
mamak di Sumatera Barat, Panglima Laot di Aceh, 
Lubuk Larangan di Jambi, Sasi di Provinsi Maluku. 
Keberadaan kearifan lokal tersebut telah menum-
buhkan semangat kesadaran masyarakat akan 
pentingnya kelestarian dan keberlanjutan dalam 

Peran serta masyarakat tersebut telah tercermin 
dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan 
perikanan. Selain kearifan lokal dan hukum adat 
tersebut saat ini telah tumbuh dan berkembang 
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 
baik yang difasilitasi oleh Pemerintah maupun atas 
prakarsa masyarakat sendiri telah menumbuhkan 
semangat untuk menjaga sumber daya kelautan 
dan perikanan dari kegiatan illegal dan yang me-
rusak.

Pemberlakukan embargo dan market pressure ter-
hadap produk kelautan dan perikanan yang dapat 
diterima oleh negara-negara Eropa serta pem-
berlakuan ketertelusuran (tracebility) produk hasil 
perikanan yang mempersyaratkan bahwa produk 
perikanan bukan merupakan hasil kegiatan illegal 
dan menerapkan pengelolaan sumber daya ke-
lautan dan perikanan yang bertanggungjawab. 
Tuntutan tersebut mendorong Pemerintah untuk 
memperkuat peran dan fungsi pengawasan dalam 
pe ngelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. 

Salah satu potensi yang dapat menjadi bekal da-
lam melanjutkan pengawasan SDKP lainnya ada-
lah tersedianya SDM Pengawasan yaitu Pengawas 
Perikanan sebanyak 678 orang, PPNS Perikanan 
yang direkrut melalui pendidikan PPNS Perikanan 
secara reguler maupun Crash Program sebanyak 
424 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dan  
tenaga Awak Kapal pengawas yang ditempatkan 
diseluruh Kapal Pengawas sebanyak 288 orang 
Awak Kapal Pengawas, dan Polisi Khusus (POLSUS) 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
sebanyak 169 orang. SDM Pengawasan yang pro-
fesional serta berdedikasi tersebut diharapkan akan 
mampu mendukung dan meningkatkan kinerja 
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Potensi yang tidak kalah pentingnya yaitu ke-
beradaan sarana dan prasarana pengawasan yang 
dimiliki dengan jumlah kapal pengawas sebanyak 
27 unit dan speed boat pengawasan sebanyak 86 
unit yang ditempatkan di Wilayah Pengelolaan 
Perikanan (WPP) maupun kawasan pesisir untuk 
melakukan pengawasan SDKP dan penegakan hu-
kum di laut. Sebagai alat kelengkapan pertahanan 
kemanan kapal-kapal pengawas tersebut dilengka-
pi dengan senjata api dengan berbagai tipe yang 
keberadaanya sangat membantu pengawasan di 
laut.

Dalam rangka pemantauan kapal perikanan di 
laut,  telah dibangun sistem pemantauan kapal 
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perikanan (Vessel Monitoring System/VMS) dengan 
tekno logi satelit yang mampu memantau kapal 
perikanan berizin ± 5.000 buah, yang akan mem-
bantu pemantauan untuk kapal-kapal perikanan 
yang beroperasi di wilayah yuridiksi Indonesia.

Potensi lainnya adalah keberadaan kelembagaan 
pengawasan di daerah yaitu Unit Pelayanan Teknis 
(UPT), jumlah kelembagaan pengawasan  sampai 
tahun 2013 berjumlah 5 UPT Pengawasan (58 
 Satker/138 Pos Pengawasan SDKP) yang dilengka-
pi dengan sarana dan prasarana pengawasan yang 
ada diharapkan mampu menunjang operasional 
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 
di lapangan.

Disamping itu, potensi yang dimiliki khususnya 
 dalam hal penanganan tindak pidana perikanan 
yaitu keberadaan Pengadilan Perikanan. Jumlah 
Pengadilan Perikanan yang ada sampai saat ini 
berjumlah 10 Pengadilan Perikanan dengan 47 
Hakim Adhoc, keberadaan Pengadilan Perikanan ini 
diharap kan mampu mempercepat proses penyele-
saian tindak pidana perikanan. Potensi-potensi 
tersebut mampu menjadi pendorong dan motivasi 
untuk meningkatkan kinerja pengawasan SDKP.

Potensi yang tak kalah pentingnya yaitu dukungan 
Internasional dalam rangka penanggulangan IUU 
fishing serta pengelolaan SDKP yang bertanggung 
jawab, pemberantasan IUU fishing sudah menjadi 
keharusan bagi semua negara di dunia anggota 
FAO, amanat tersebut lahir melalui IPOA (Interna
tional Plan of Action) dan masing-masing negara 
wajib menyusun National Plan of Action (NPOA) 
dalam menanggulangi IUU fishing.  Indonesia te lah 
mampu berperan aktif sehingga citranya di  dunia 
Internasional dalam hal penanggulangan IUU 
 fishing sangat diperhitungkan. Salah satu orga nisasi 
regional di kawasan Asia Tenggara yang berkomit-
men dalam hal penanggulangan IUU fishing yaitu 
Regional Plan of Action (RPOA) yang beranggotakan 
11 Negara ASEAN plus Australia dan  Indonesia di-
tunjuk sebagai Sekretaraiat RPOA tersebut.  Peran 
Indonesia sebagai pemimpin RPOA tersebut dapat 
membawa negara-negara anggota RPOA untuk 
memberikan komitmen bersama memerangi IUU 
fishing, peran Indonesia sangat penting karena 
 Indonesia merupakan negara yang menjadi  korban 
pelaku IUU fishing yang dilakukan oleh negara- 
negara anggota RPOA tersebut. Dukungan interna-
sional ini mempunyai nilai positif bahwa  Indonesia 
menegaskan posisinya sebagai negara yang me-
nolak terhadap praktik-praktik illegal fishing dan 

kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan 
perikanan.

Potensi lain yang sangat mendukung keberlanjutan 
pengawasan SDKP adalah dari aspek pembiayaan 
melalui APBN meskipun dalam jumlah yang ter-
batas. Sumber pembiayaan lainnya adalah melalui 
dana perimbangan (Dana Alokasi Khusus) sejak 
tahun 2007 menu Dana Alokasi Khusus (DAK) te-
lah mengakomodir untuk pemenuhan sarana dan 
prasarana pengawasan dan daerah yang meng-
usulkan DAK dari tahun ke tahun relatif mening-
kat jumlahnya. Serta pada beberapa pemerintah 
 Daerah Provinsi/Kab/Kota telah mengalokasikan 
dana APBD untuk program pengawasan SDKP 
meskipun dengan jumlah yang terbatas.

Kemajuan yang nyata dan menjadi bekal untuk 
meningkatkan kinerja pengawasan SDKP antara 
lain meningkatnya citra publik oleh aparat pe-
ngawas perikanan di lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. Sisi perencanaan, pene-
rapan koordinasi, sinkronisasi, dan konsolidasi telah 
menunjukkan semakin serasi dan sinerginya peren-
canaan pusat dan daerah dan secara bertahap di 
lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP akan dite-
rapkan penganggaran berbasis kinerja (perfor
mance budgeting) sedangkan dari sisi penataan 
aset secara bertahap telah dilakukan pembenahan 
yang cukup baik.

2. Permasalahan

a. Isu Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan 
Perikanan 

Isu pengelolaan sumber daya kelautan dan 
perikanan yang menuntut perlunya dilakukan-
nya pengawasan sumber daya kelautan dan 
perikanan, meliputi:

1) Bidang Perikanan Tangkap 

a) Masih maraknya pencurian ikan oleh 
kapal-kapal perikanan asing (KIA) 
 dengan berbagai modus operandi; 

b) Kapal perikanan Indonesia (KII) tidak 
mendaratkan hasil tangkapannya di 
pelabuhan yang telah ditentukan dan 
melakukan transshipment di laut; 

c) Data stok ikan terkini dan reliable be-
lum tersedia 

d) Beberapa Wilayah Pengelolaan Per-
ikanan Negara Republik Indonesia 
(WPP-NRI) telah mengalami overfishing 
dan overcapacity. 
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e) Hasil tangkapan nelayan skala kecil ti-
dak terdata dengan baik;

f ) Penggunaan alat tangkap tidak ramah 
lingkungan; 

g) Terancam punahnya beberapa spesies 
ikan endemik, seperti: lemuru di Selat 
Bali, belida di Sumatera Selatan.

2) Bidang Perikanan Budidaya 

a) Ekstensifikasi budidaya perikanan yang 
merusak mangrove; 

b) Limbah kegiatan budidaya ikan yang 
menyebabkan pencemaran kawasan 
pesisir dan laut.

c) Penggunaan Obat Ikan, Kimia dan 
Bahan biologi (OIKB) dalam pembudi-
dayaan ikan

3) Bidang pengolahan dan pemasaran hasil 
perikanan 

a) Kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) 
terpasang yang beroperasi, dikare-
nakan kurangnya pasokan bahan baku; 

b) Masih mengimpor sebagian bahan 
ba ku pengolahan ikan dari Negara 
tetangga yang nota bene luas perairan 
lautnya jauh lebih kecil dari luas per-
airan Laut Indonesia;

c) Importasi ikan dan produk perikanan 
yang menyalahi perijinan; 

d) Ikan berformalin banyak ditemui di 
pasar-pasar tradisional; 

e) Ekspor hasil perikanan Indonesia ter-
ancam diembargo, karena tidak dapat 
membuktikan dilaksanakannya upaya 
pengelolaan dan konservasi sumber 
daya ikan secara benar dan baik, sesuai 
ketentuan internasional dan regional.

4) Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil 

a) Kerusakan terumbu karang akibat 
penambangan karang dan peng-
gunaan alat tangkap yang merusak 
habitat ikan, seperti: bom, racun, dan 
stroom; 

b) Eksploitasi mangrove; 

c) Penambangan pasir besi dan pasir laut 
yang menyebabkan rusaknya eko-
sistem pesisir dan pulau-pulau kecil; 

d) Kegiatan perikanan yang menyebab-
kan pencemaran perairan pesisir dan 
laut.

b. Isu Bidang Pengawasan SDKP

Selain isu pengelolaan SDKP tersebut, bebe-
rapa isu/permasalahan pengawasan sumber 
daya kelautan dan perikanan yang ada saat 
ini menjadi tantangan untuk diminimalisir dan 
diselesaikan ke depan. 

Kemampuan melakukan pengawasan  sumber 
daya kelautan dan perikanan belum sepenuh-
nya optimal, hal tersebut dikarenakan luasnya 
perairan Indonesia serta kemampuan untuk 
melakukan pengawasan sumber daya kelautan 
dan perikanan yang masih terbatas, sehingga 
masih banyak area yang tidak terjangkau ope-
rasi pengawasan SDKP. Sebaliknya ancaman 
kegiatan illegal dan pemanfaatan sumber 
daya kelautan dan perikanan yang merusak 
dan tidak mematuhi ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan bidang kelautan dan pe-
rikanan diperkirakan akan jauh meningkat di 
masa depan. 

Keberhasilan pengawasan sumber daya ke-
lautan dan perikanan memerlukan dukungan 
infrastruktur pengawasan yang memadai, ke-
beradaan infrastruktur pengawasan yang ada 
saat ini baik yang digunakan langsung un-
tuk pengawasan maupun pendukung masih 
sangat terbatas, belum sepenuhnya daerah/
kawasan yang rawan terhadap pelanggaran 
pemanfaatan sumber daya kelautan dan peri-
kanan dapat ditangani secara memadai.

Belum optimalnya penegakan hukum (law en
forcement) dibidang kelautan dan perikanan, 
yaitu penengakan hukum yang belum mem-
berikan efek jera, denda dan pidana yang 
ditetapkan tidak seimbang dengan pelang-
garan yang dilakukan, pemberian sanksi yang 
tegas dan tepat bagi pelaku tindak pidana ke-
lautan dan perikanan, beberapa kasus tindak 
pidana kelautan dan perikanan yang diputus 
tidak sesuai dengan sanksi yang ditetapkan 
peraturan perundangan yang berlaku serta 
penegakan hukum yang baru sebatas pada 
pelaku belum sampai dengan tingkat pemilik 
(korporasi). Permasalahan penegakan hukum 
lainnya yaitu lamanya proses hukum dan ber-
larut-larutnya putusan hukum bagi pelaku tin-
dak pidana kelautan dan perikanan  sehingga 
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sering mengakibatkan barang bukti baik 
 berupa kapal perikanan, alat tangkap maupun 
barang bukti lainnya menjadi rusak dan tidak 
bisa di manfaatkan secara ekonomis.  

Salah satu isu yang mengemuka dalam pe-
ngelolaan sumber daya kelautan dan peri-
kanan di Indonesia saat ini yaitu kegiatan  illegal, 
 Unreported and Unregulated (IUU)  fishing yang 
merugikan Negara dilihat dari aspek ekonomi, 
sosial, lingkungan dan kedaulatan Negara. 
 Kegiatan IUU fishing dikategorikan sebagai 
transnational organized crime yang memerlu-
kan  upaya serius untuk mengatasinya. Kegia-
tan IUU fishing di  Indonesia berpotensi diiringi 
dengan kejahatan lain yaitu human  trafficking, 
money laundry, penyelundupan, penggelapan 
pajak dan kejahatan lainnya sehingga me-
merlukan upaya extra serta terobosan kebija-
kan dan program yang tepat dan komitmen 
seluruh instansi yang terkait.

Praktik-praktik IUU fishing yang terjadi di 
wilayah pengelolaan perikanan Negara 
 Republik  Indonesia (WPP-NRI), baik oleh kapal-
kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh 
kapal-kapal perikanan asing (KIA) berpotensi 
menyebabkan kerugian yang sangat besar, 
baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, 
maupun ekonomi.  

Kondisi perikanan global di beberapa Nega-
ra saat ini mengalami penurunan stock ikan 
dan tingginya permintaan/demand produk 
perikanan, pengurangan armada kapal pe-
nangkapan ikan oleh berbagai negara akibat 
menyempitnya peluang izin penangkapan. 
Hal ini mendorong negara-negara disekitar 
Indonesia yang memiliki armada besar melalu-
kan IUU fishing di perairan Indonesia, dengan 
berbagai modus operandi serta menggu-
nakan teknologi yang lebih canggih dan ter-
koordinir dengan baik, disisi lain kemampuan 
pengawasan SDKP di Indonesia masih sangat 
lemah dan perairan Indonesia sangat terbu-
ka. Kegiatan (IUU fishing) masih akan menjadi 
ancaman serius bagi pemba ngunan kelautan 
dan perikanan Indonesia di masa mendatang 
bila Pemerintah tidak segera mengambil lang-
kah-langkah kebijakan pengawasan dan pe-
negakan hukum secara efektif.

Kapasitas pemantauan belum sepenuhnya 
memadai, kapasitas pemantauan yang ter-
sedia saat ini hanya bagi kapal yang bersifat 

kooperatif namun belum sepenuhnya dapat 
memantau objek yang non kooperatif (illegal), 
diperlukan sarana lain untuk melengkapi VMS 
yang ada saat ini yaitu radar pantai, radar high 
frequency dan pengawasan melalui udara.

Kapasitas penghentian, pemeriksaan, pena-
hanan (HENRIKHAN) belum memadai,  hanya 
tersedia kapal 27 unit (hasil kajian BRKP 
 dibutuhkan kapal 70 unit). Dari 27 unit kapal 
pe ngawas yang ada 12 unit diantaranya beru-
sia 8-10 tahun dan memerlukan peremejaan. 
Disam ping keterbatasan sarana pengawasan 
berupa kapal pengawas, kemampuan hari 
operasi kapal pengawas pertahunnya juga 
masih terbatas, sehingga mengakibatkan be-
lum optimal melakukan pengawasan di laut. 
Sistem pengawasan yang dimiliki oleh para 
stakeholder kelautan (BAKAMLA, TNI AL, TNI AU, 
POLRI, Bea Cukai, dan Perhubungan) belum 
sepenuhnya terintegrasi, sehingga peman-
faatan aset Ne gara serta data dan informasi 
hasil pengawasan masih parsial.

Permasalahan lainnya adalah kegiatan pe-
nangkapan ikan dengan cara merusak (destruc
tive fishing) dan tidak ramah lingkungan yaitu 
dengan cara pengemboman, pembiusan, dan 
penyetruman yang dilakukan nelayan- nelayan 
kecil dan hanya untuk memenuhi  kebutuhan 
hidup sehari-hari. Kegiatan destructive  fishing 
tersebut selain didorong desakan karena 
 kebutuhan hidup, juga karena mudahnya 
memperoleh bahan baku peledak yang dijual 
bebas dipasaran dengan harga yang cukup 
terjangkau, sehingga nelayan mengambil jalan 
pintas memperoleh hasil tangkapan dengan 
jalan pengeboman dan kegiatan yang mer-
usak. Disinyalir kegiatan penangkapan ikan 
dengan cara merusak tersebut masih terus ber-
langsung dan memerlukan solusi konkrit untuk 
mengatasi kegiatan tersebut.

Perusakan terumbu karang di perairan Indone-
sia dari tahun ke tahun terus meningkat dan 
perlu upaya pencegahan untuk menghindari 
rusaknya ekosistem perairan. Perusakan ter-
umbu karang tersebut disebabkan antara lain 
akibat penangkapan ikan dengan racun/bom, 
pengambilan karang secara ilegal, sedimen-
tasi yang diakibatkan oleh penambangan liar 
dan penambangan tanpa izin (PETI), penggu-
naan bahan kimia, perubahan iklim dan polusi 
dan bahkan dibeberapa daerah pengambilan 
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terumbu karang tersebut digunakan untuk 
tujuan ekspor ke beberapa negara tetangga. 
Ancaman perusakan terumbu karang tersebut 
perlu mendapat perhatian dan perlu segera 
diatasi dengan bekoordinasi dengan instansi 
terkait.

Permasalahan lain dalam pemanfaatan sumber 
daya kelautan yang perlu mendapat perhatian 
adalah masih maraknya pemanfaatan Benda 
Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) secara illegal 
yang dilakukan oleh nelayan maupun pihak 
asing. Potensi BMKT di Perairan Indonesia di 
perkirakan mencapai 400 titik yang tersebar di 
seluruh perairan Indonesia. Pemanfaatan BMKT 
secara ilegal baik yang dilakukan oleh penye-
lam tradisional, maupun nelayan lokal yang 
mengambil benda-benda antik dari dasar laut 
yang berpotensi hilangnya potensi pendapa-
tan negara.

Permasalahan pemanfaatan pulau-pulau kecil 
juga semakin mengemuka, potensi pulau-pu-
lau kecil khususnya yang ada di Indonesia be-
lum sepenuhnya di  kelola untuk kepentingan 
pembangunan nasional, potensi pulau-pulau 
kecil yang belum dimanfaatkan secara optimal 
tersebut membuka peluang pemanfaatan pu-
lau-pulau kecil secara ilegal.

Selain itu persoalan pencemaran perairan yang 
berakibat terhadap kerusakan ekosistem perai-
ran dan biota laut didalamnya masih marak 
dilakukan, penanganan permasalahan pence-
maran perairan juga masih lemah dan belum 
terkoordinasi dengan baik penyelesaianya. 
Pemanfaatan pasir laut secara ilegal juga ma-
sih banyak dilakukan meskipun telah dilarang. 
Pemanfaatan pasir laut secara ilegal di bebera-
pa wilayah perairan Indonesia baik yang dilaku-
kan oleh perorangan maupun yang dilakukan 
oleh badan usaha sehingga mengakibatkan 
kerugian negara, kerusakan lingkungan, abra-
si pantai dan sebagainya. Penambangan pasir 
laut secara ilegal dan skala besar, bahkan untuk 
keperluan ekspor ke beberapa negara. 

Maraknya penangkapan dan perdagangan jenis 
ikan yang dilarang, diatur dan dibatasi peman-
faatanya karena potensi pasar serta banyaknya 
permintaan (demand) dan tawaran harga yang 
cukup tinggi menyebabkan  ekspolitasi dan 
perdagangan jenis ikan tersebut berpotensi 
meningkat. Perdagangan jenis ikan ini tidak 
hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik 

bahkan untuk mensuplai ke  pasar  internasional 
yang dilakukan secara  illegal.

Permasalahan lainnya adalah tingkat kesadaran 
masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya 
kelautan dan perikanan yang masih rendah, 
rendahnya kesadaran masyarakat tersebut di-
buktikan dengan banyaknya penangkapan 
ikan secara ilegal, tidak mempunyai dokumen, 
bahkan pemanfaatan sumber daya kelautan 
dan perikanan dengan cara yang cenderung 
merusak, pengeboman, dan penggunaan 
potasium maupun bahan-bahan terlarang 
lainnya. Rendahnya kesadaran masyarakat da-
lam pemanfaatan sumber daya kelautan dan 
perikanan ini mengakibatkan degradasi ter-
hadap lingkungan sumber daya kelautan dan 
perikanan maupun sumber daya non hayati 
lainnya khususnya di wilayah pesisir dan pu-
lau-pulau kecil.

Secara geografis Indonesia masih mengala-
mi permasalahan terkait dengan perbatasan 
de ngan Negara tetangga khususnya nelayan 
tradisional yang melanggar lintas batas ke Ne-
gara lain, Indonesia memiliki batas laut dengan 
sepuluh negara yakni India, Thailand,  Malaysia, 
Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugi-
ni, Timor-Leste dan Australia. Sedangkan ba-
tas darat dengan tiga negara yakni Malaysia, 
Timor-Leste dan Papua Nugini. Kawasan per-
batasan laut berada di 11 provinsi yang me-
liputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, 
Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provin-
si Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, 
Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provin-
si Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, dan 
Provinsi Papua Barat. Meskipun upaya untuk 
edukasi dan peningkatan keasadaran nelayan 
RI mengenai batas-batas laut sudah dilakukan 
namun kemungkinan nelayan tradisional un-
tuk melintas batas dan melakukan pelangga-
ran ke Negara lain masih terbuka.

Indonesia memiliki kawasan perbatasan da-
rat tersebar di lima provinsi, yaitu Kalimantan 
Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, 
Papua, dan Nusa Tenggara Timur yang ber-
batasan dengan 3 (tiga) Negara yaitu  Malaysia, 
Timor-Leste dan Papua Nugini. Kawasan per-
batasan ini memiliki potensi pelanggaran di 
bidang kelautan dan perikanan yaitu keluar 
dan masuknya produk kelautan dan perikanan 
secara illegal.
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Permasalahan pengawasan lainnya yaitu jum-
lah dan sebaran SDM Pengawas Perikanan 
yang ada saat ini masih belum mencukupi 
apabila dibandingkan dengan luasnya wilayah 
perairan dan objek yang harus diawasi, selain 
permasalahan kuantitas, secara kualitas SDM 
pengawas perikanan yang ada saat ini belum 
sepenuhnya mempunyai kualifikasi teknis pe-
ngawasan sumber daya kelautan dan peri-
kanan, serta permasalahan klasik yaitu banyak 
ditemui SDM pengawasan yang diberikan 
keahlian khusus justru banyak bekerja dan di-
tempatkan di luar bidang pengawasan peri-
kanan.

Penggunaan teknologi yang digunakan dalam 
rangka menunjang pengawasan SDKP saat ini 
masih sangat terbatas. Keberadaan teknologi 
informasi dalam bidang pengawasan SDKP  
mutlak diperlukan agar proses pengawasan 
lebih efektif dan efisien. Keberadaan moda 
dan teknologi pengawasan yang dimiliki oleh 
 tiap-tiap instansi belum terintegrasi dengan 
baik sehingga belum dapat digunakan secara 
bersama-sama untuk kepentingan penga-
wasan SDKP.

Keberhasilan penangkapan kapal-kapal ikan 
ilegal disatu sisi menuntut penanganan ABK 
non Justitia secara proporsional mengingat 
apabila tidak ditangani dengan baik dapat 
membawa berbagai persoalan dan biaya pe-
nanganannya, pemulangan ke negara asal, ma-
salah imigrasi maupun keresahan masyarakat 
yang ditimbulkan serta membawa dampak 
sosial yang dan membawa berbagai penyakit 
menular termasuk penyakit HIV/AIDS. 

Kelembagaan pengawasan SDKP yang ada 
saat ini masih jauh dari yang dibutuhkan,  yaitu 
status kelembagaan UPT Pengawasan yang 
bersifat struktural hanya di 5 lokasi, sedang-
kan status satker/pos pengawasan SDKP be-
lum bersifat struktural. Permasalahan status 
kelembagaan pengawasan SDKP ini, menjadi 
kendala dalam hal pengelolaan administrasi 
keuangan dan penganggaran serta dalam hal 
mengukur akuntabilitas kinerja dan koordinasi 
dengan instansi lainnya. Jumlah kelembagaan 
UPT pengawasan SDKP kedepan terus dikem-
bangkan agar sejalan dengan beban pekerjaan 
yang semakin tinggi serta kompleknya perma-
salahan yang ada dilapangan.

Pemberian insentif bagi aparat pengawas per-
ikanan diharapkan mampu mendorong kiner-
ja bagi pengawas perikanan yang bertugas di 
lapangan dan merupakan reward khusus, ke-
berhasilan pengawasan sumber daya kelautan 
dan perikanan sangat tergantung dari kinerja 
pengawas perikanan yang ada, sampai saat 
ini belum ada insentif khusus yang diperun-
tukkan bagi para pengawas perikanan dalam 
menjalankan tugasnya sebagai pengawas per-
ikanan. 

Permasalahan yang perlu segera diselesaikan 
yaitu penyelesaian produk hukum di bidang 
pengawasan SDKP yang merupakan amanat 
peraturan perundang-undangan masih be-
lum sepenuhnya diselesaikan, dengan tersele-
saikannya seluruh produk hukum tersebut 
dapat memberikan landasan yang kuat dalam 
rangka pelaksanaan tugas pengawasan sum-
ber daya kelautan dan perikanan.

Salah satu permasalahan yang cukup krusial 
adalah ketersediaan data pada saat yang tepat. 
Tersedianya data yang akurat pada saat yang 
tepat merupakan syarat utama dalam peren-
canaan pengawasan sumber daya kelautan 
dan perikanan, dengan data yang akurat akan 
memberikan gambaran informasi yang jelas 
dalam bidang pengawasan sumber daya ke-
lautan dan perikanan.

Permasalahan lain yaitu penyediaan dana un-
tuk mendukung pengawasan SDKP melalui 
APBN maupun APBD, mengingat hingga saat 
ini dirasakan masih rendahnya alokasi ang-
garan yang diperuntukkan bagi pengawasan 
SDKP. Pengalokasian anggaran tersebut  me-
merlukan komitmen bagi para pemimpin baik 
di tingkat pusat dan daerah tentang pentingn-
ya peran pengawasan SDKP untuk menjamin 
kelestarian sumber daya kelautan dan peri-
kanan.

3. Tantangan

Beradasarkan analisis faktor eksternal, potensi dan 
permasalahan  pengawasan SDKP dapat diiden-
tifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam 
melaksanakan pengawasan SDKP pada 5 (lima) ta-
hun kedepan, tantangan pengawasan SDKP terse-
but adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan kebijakan terobosan yang 
telah terbukti membawa dampak yang posi-
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tif dengan memperbaiki kelemahan dan 
kekurang annya sehingga kebijakan terobosan 
tersebut mampu menekan kegiatan IUU fishing 
diperairan Indonesia.

2. Mengawal dan menegakkan kebijakan pem-
bangunan kelautan dan perikanan yang telah 
ditetapkan.

3. Melaksanakan amanat peraturan perundang- 
undangan dibidang pengawasan sumberdaya 
kelautan dan perikanan serta pemenuhan 
 re gulasi di bidang pengawasan SDKP dari 
 legislasi UU No. 45 tahun 2009 tentang Peru-
bahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan dan UU No 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

4. Kerjasama dengan instansi terkait dalam rang-
ka pengawasan SDKP dengan integrasi sistem 
maupun pertukaran data antar instansi dan 
aparat penegak hukum di laut serta mencip-
takan sistem operasi pengawasan yang lebih 
efektif dan efisien.

5. Mengembangan sistem pengawasan terin-
tegrasi (integrated Survaillance System) agar 
pelaksanaan pengawasan SDKP dapat berjalan 
secara efektif dan efisien.

6. Menerapkan sistem pengawasan sumber daya 
kelautan dan perikanan melalui monito ring, 
control and surveillance (MCS) secara konsisten 
dan berkelanjutan.

7. Membangun kemitraan yang sinergis  dengan 
aparat penegak hukum antara lain Kejaksaan, 
Mahkamah agung, TNI AL dan POLRI  maupun 
dengan Pemerintah daerah  untuk mem-
perkuat pengawasan sumberdaya  kelautan 
dan perikanan baik dalam bentuk  operasional 
maupun prosedural.

8. Pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat 
serta meningkatkan partisipasi dalam penga-
wasan SDKP sebagai mitra aparat penegak hu-
kum kelautan dan perikanan.

9. Penyediaan infrastruktur pengawasan SDKP 
khususnya didaerah rawan pelanggaran, 
 daerah perbatasan dan daerah entry point ma-
sukannya kapal-kapal ikan illegal asing serta 
daerah dengan rawan pelanggaran dalam 

pemanfaatan sumber daya kelautan dan peri-
kanan.

10. Menerapkan reward dan punishment bagi 
seluruh jajaran dan pejabat di lingkungan 
 Direktorat Jenderal PSDKP sebagai bentuk 
 penilaian kinerja.

11. Beperan aktif dalam forum kerjasama interna-
sional khususnya dalam penanggulangan IUU 
fishing, sebagai komitmen Indonesia untuk 
memerangi prkatik IUU fishing baik secara re-
gional maupun Internasional.

12. Melakukan efisiensi belanja anggaran  sesuai 
dengan kaidah dan konsep performance based 
budgeting (penganggaran berbasis kinerja)  dan 
medium term expenditure frame work  (kerangka 
pengeluaran jangka menegah), penertiban 
pengelolaan aset dan pelaporan keuangan 
secara tepat waktu serta meningkatkan peran 
dan fungsi kelembagaan pengawasan SDKP.

13. Mengembangkan SDM pengawasan dengan 
memperhatikan kesejahteraan serta jenjang 
karier yang jelas sehingga mampu mening-
katkan kinerja pengawasan SDKP diantaranya 
melalui pelatihan teknis dibidang pengawasan 
SKDP. 
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
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A. Visi

Dalam rangka menyatukan persepsi, fokus, kebija-
kan dan tugas fungsi Direktorat Jenderal PSDKP perlu 
 dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. 
Visi dan Misi tersebut merupakan panduan yang mem-
berikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar 
acuan dalam mencapai sasaran beserta target yang 
ditetapkan, dengan berpedoman pada agenda priori-
tas  nasional dan pencapaian Visi dan Misi Kementerian 
Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. 

Sebagai jawaban atas tantangan, persoalan-per soalan 
yang dipaparkan sebelumnya, maka visi Direktorat 
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 
 Perikanan tahun 2015-2019, yaitu :

“Perairan Indonesia bebas illegal, 
Unreported and Unregulated (IUU) 
Fishing dan kegiatan yang merusak 
Sumber Daya Kelautan dan Peri-
kanan untuk mewujudkan Kedaula-
tan dalam Mengelola Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan Secara 
Berkelanjutan untuk kesejahteraan 
masyarakat”

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan 
diwujudkan Direktorat Jenderal PSDKP selama tahun 
2015-2019.  Dari rumusan visi tersebut, mengandung 
makna bahwa pengawasan pengelolaan sumber daya 
kelautan dan perikanan untuk mewujudkan VISI dan 
Misi KKP yaitu menegakkan kedaulatan dalam menge-
lola sumber daya kelautan dan perikanan.

Bebas illegal, Unreported and Unregulated (IUU) 
Fishing diartikan sebagai tidak terjadinya kegiatan pe-
manfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang 
tidak sesuai dengan ketentuan, tidak dilaporkan dan 
tidak diatur. 

Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pem-
bangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, 
guna menopang kemandirian ekonomi dengan me-
ngamankan sumber daya kelautan dan perikanan, dan 
mencerminkan kepribadian  Indonesia sebagai negara 
kepulauan. 

Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan 
pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang 
berkelanjutan. 

Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan ma-
sya rakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, 
mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan. 
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B. Misi

Berdasarkan mandat yang diemban serta sejalan 
 dengan tugas dan fungsi untuk mencapai Visi yang 
 telah ditetapkan, maka dirumuskan Misi Direktorat 
 Jenderal PSDKP Tahun 2015-2019 :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penga-
wasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan 
dan perikanan

2. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran 
terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan 
perikanan.

3. Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan 
 Direktorat Jenderal PSDKP.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran visi dan misi tersebut, maka tujuan 
yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal PSDKP kede-
pan yaitu :

1. Terwujudnya kepatuhan (compliance) terhadap 
peraturan perundang-undangan pemanfaatan 
sumber daya kelautan dan perikanan

2. Terlindunginya sumberdaya kelautan dan peri-
kanan dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregu
lated (IUU) Fishing dan  kegiatan yang merusak sum-
ber daya kelautan dan perikanan

3. Terlaksananya tata kelola pengawasan sumber 
daya kelautan dan perikanan yang efektif

D. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran 
strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2015-2019 
melalui pendekatan balanced scorecard (BSC) keda-
lam 4 (empat) perspektif yaitu stakeholder perspective, 
 customer perspective, internal process perspective dan 
learn and growth perspective, sebagai berikut:

a. Stakeholder perspective

Menjabarkan tujuan Terwujudnya kepatuhan terha-
dap peraturan perundang-undangan pemanfaatan 
sumber daya kelautan dan perikanan dengan sasa-
ran strategis yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan 
masyarakat kelautan dan perikanan” dengan 
Indikator kinerja utama yaitu “Jumlah Kelompok 
Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang mene-
rima bantuan”.
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b. Customer perspective

Menjabarkan tujuan Terwujudnya kepatuhan ter-
hadap peraturan perundang-undangan peman-
faatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan 
sasaran strategis yaitu “Terwujudnya kedaulatan 
dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan 
perikanan” dengan Indikator kinerja utama yaitu 
“Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha 
kelautan dan perikanan terhadap ketentuan pera-
turan perundang-undangan yang berlaku”

c. Internal Process perspective

Menjabarkan tujuan Terlindunginya sumber daya 
kelautan dan perikanan dari kegiatan Illegal, Unre
ported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan 
yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan 
dengan sasaran strategis yaitu : 

1) Sasaran Strategis (SS3) yaitu Tersedianya 
kebijakan bidang pengawasan sumber 
daya kelautan dan perikanan yang efektif, 
dengan indikator kinerja utama :
a) Jumlah kebijakan publik (KEP/PERDIRJEN) 

bidang pengawasan pemanfaatan sumber 
daya kelautan dan perikanan yang disele-
saikan;

b) Jumlah Draft Peraturan Perundangan (UU, 
KEPMEN/PERMEN/PP) yang diselesaikan;

c) Indeks efektivitas kebijakan pemerintah  
bidang pengawasan sumber daya kelau-
tan dan perikanan.

2) Sasaran Strategis (SS4) yaitu Terseleng
garanya pengendalian dan pengawasan 
 sumber daya kelautan dan perikanan se
cara profesional dan partisipatif, dengan 
indikator kinerja utama yaitu :

a) Persentase penyelesaian Tindak Pidana 
Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai pe-
ra turan perundang-undangan yang ber-
laku.

b) Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi 
dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak 
sumber daya kelautan dan perikanan.

d. Learning and growth perspective

Menjabarkan tujuan : Terlaksananya tata kelola 
pengawasan sumber daya kelautan dan peri
kanan yang efektif dengan sasaran strategis dan 
Indikator Kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

c) Sasaran Strategis (SS5) yaitu terwujudnya 
Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal 
PSDKP yang kompeten, profesional dan 
berkepribadian, dengan indikator kinerja 
 utama yaitu “Indeks kompetensi dan integritas 
Direktorat Jenderal PSDKP”.

d) Sasaran Strategis (SS6) yaitu tersedia
nya manajemen pengetahuan Direktorat 
Jenderal PSDKP yang handal dan mudah 
diakses, dengan indikator kinerja utama  yaitu 
“Persentase unit kerja Direktorat Jenderal 
 PSDKP yang menerapkan sistem manajemen 
pengetahuan yang terstandar”

e) Sasaran Strategis (SS7) yaitu terwujud nya 
birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien dan 
berorientasi pada layanan prima, dengan 
Indikator Kinerja Utama yaitu “Nilai Kinerja 
Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP”.

f) Sasaran Strategis (SS8) yaitu terkelolanya 
anggaran Direktorat Jenderal PSDKP se
cara efisien dan akuntabel, dengan Indikator 
Kinerja Utama sebagai berikut:

a) Persentase Kepatuhan terhadap SAP ling-
kup Direktorat Jenderal PSDKP;

b) Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal 
PSDKP.

GAMBAR 02
PETA STRATEGI (STRATEGY MAP) DIREKTORAT JENDERAL PSDKP

HUMAN CAPITAL INFORMATION CAPITAL ORGANIZATION CAPITAL FINANCIAL CAPITAL

 SS5. TERWUJUDNYA ASN  
DJ.PSDKP YANG KOMPETEN, 

PROFESIONAL DAN  
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PENGETAHUAN YANG HANDAL  
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 SS7. TERWUJUDNYA BIROKRASI  
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ANGGARAN DJ.PSDKP SECARA  
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,  
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA  
KELEMBAGAAN
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RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TAHUN 2015-2019

A. Arah Kebijakan dan 
Strategi Pembangunan 
Nasional

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 diru-
muskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pem-
bangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu: 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi 
segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 
seluruh warga negara. 

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan mem-
bangun tata kelola pemerintahan yang bersih, 
efektif, demokratis, dan terpercaya. 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 
kerangka negara kesatuan. 

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan 
reformasi sistem dan penegakan hukum yang be-
bas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masya-
rakat Indonesia. 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing 
di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia 
bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa 
Asia lainnya. 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan meng-
gerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 

9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat 
restorasi sosial Indonesia. 

Dari 9 (sembilan) agenda prioritas nasional terse-
but, yang langsung terkait dengan tugas dan fungsi 
 Direktorat Jenderal PSDKP sebagai berikut :

1. Agenda/Nawa Cita ke1 : 

Sub Agenda : Memperkuat Jati Diri sebagai 
Negara Maritim

a. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan 
sumber daya kelautan dan perikanan secara 
terpadu

b. Menyempurnakan sistem penataan ruang na-
sional dengan memasukkan wilayah laut se-
bagai satu kesatuan dalam rencana penataan 
ruang nasional/regional

c. Menyusun dan mengimplementasikan Ren-
cana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim 
untuk penguasaan dan pengelolaan sumber-
daya kelautan dan maritim untuk kesejahte-
raan rakyat

d. Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pe-
ngawasan, dan peningkatan kelembagaan 
pengawasan sumber daya kelautan

e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
pengawasan pemanfaatan sumber daya kelau-
tan

f. Mengintensifkan penegakan hukum dan pen-
gendalian Illegal, Unreported and Unregulated 
(IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sum-
berdaya kalautan dan perikanan

2. Agenda/Nawa Cita ke4:

Sub Agenda : Pemberantasan Perikanan Illegal/ 
IUU Fishing

a. Peningkatan koordinasi dalam penanganan 
pelanggaran tindak pidana perikanan. 

b. Penguatan sarana sistem pengawasan peman-
faatan sumebrdaya kelautan dan perikanan. 

c. Penataan sistem perizinan usaha perikanan 
tangkap.

d. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di Pe-
labuhan Perikanan. 

TABEL 11
PEMBERANTASAN PERIKANAN ILLEGAL/ IUU FISHING

SASARAN 
PEMBANGUNAN 

NASIONAL

SEKTOR  
UNGGULAN

BASE  
LINE SASARAN

Maritim dan 
Kelautan

Pemberantasan 
Tindakan Perikanan 
Liar

Meningkatnya ketaatan 
pelaku usaha kelautan 
dan perikanan

52% 87%
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B. Arah Kebijakan dan 
Strategi Pembangunan 
Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan KKP disusun menjabarkan 3 pilar dalam 
misi pembangu- nan kelautan dan perikanan sebagai 
berikut :

1. Kebijakan Pokok 

a. Membangun kedaulatan yang mampu meno-
pang ke-mandirian ekonomi dalam pengelo-
laan sumberdaya kelautan dan perikanan. Arah 
kebijakan ini sejalan dengan agenda pemba-
ngunan/NawaCita ke-1 dan ke 4, serta menja-
barkan misi KKP yang terkait dengan kedaula-
tan. 

b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sum-
berdaya kelautan dan perikanan yang bertang-
gungjawab, ber- daya saing, dan berkelanju-
tan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda 
pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta 
menjabarkan misi KKP yang terkait dengan ke-
berlanjutan. 

c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandi-
rian dalam menjaga keberlanjutan usaha ke-
lautan dan perikanan. Arah kebijakan ini se-
jalan dengan agenda pembangunan/Nawa 
Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP 
yang terkait dengan kesejahteraan. 

2. Kebijakan Lintas Bidang 

a. Pengarusutamaan Gender 

b. Pembangunan Kewilayahan 

c. Adaptasi Perubahan Iklim 

d. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 

C. Arah Kebijakan dan 
Strategi Pengawasan 
Sumber Daya Kelautan 
dan Perikanan

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya 
kelautan dan perikanan Tahun 2015-2019 merupakan 
penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 khususnya 
pada kebijakan “membangun kedaulatan yang mampu 
menopang ke- mandirian ekonomi dalam pengelolaan 
sumberdaya kelautan dan perikanan”. Sehingga kebi-
jakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelau-
tan dan perikanan tahun 2015-2019, ditetapkan yaitu 
“Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penga
wasan sumber daya kelautan dan perikanan guna 
menegakkan perundangudangan bidang kelau
tan dan perikanan dalam rangka mewujudkan ke
daulatan dalam mengelola sumber daya kelautan 
dan perikanan secara berkelanjutan”. Guna mewu-
judkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 (enam) 
strategi implementatif yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pe-
nga wasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan 
Pemenuhan Regulasi

2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelang-
garan dan penguatan koordinasi dengan lintas 
 institusi penegak hukum di laut 

3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (Integrated 
Surveillance System/ISS).

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pe-
laksanaan pengawasan SDKP.
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5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pe-
manfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di 
tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

Strategi tersebut akan dijabarkan dalam upaya yang 
konsisten dan implementatif dalam setiap tahunnya 
sebagai berikut :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pe-
ngawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan 
Pemenuhan Regulasi, melalui langkah operasional 
yaitu : 

a. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan 
Pengawasan SDKP di Daerah 

b. Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan 
Bidang Pengawasan SDKP

c. Rekruitmen dan pengembangan Kapasitas 
SDM Pengawasan SDKP (Pengawas Perikanan, 
Awak Kapal Pengawas, PPNS Perikanan dan 
Polsus PWP3K)

d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penga-
wasan SDKP yang terintegrasi

e. Pembenahan Tata Laksana dan Penyusunan 
Prosedur  Operasional Standar (POS).

f. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosia-
lisasi bagi UPT/SATKER/ POS Pengawasan SDKP 

g. Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang 
pengawasan SDKP

2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelang-
garan dan penguatan koordinasi dengan lintas 
institusi penegak hukum di laut, melalui langkah 
operasional sebagai berikut :

a. Meningkatan koordinasi pengawasan di laut 
dengan BAKAMLA, TNI-AL, POLAIR, TNI-AU

b. Pengembangan dan Penguatan Forum Pene-
gak Hukum dengan MAHKAMAH AGUNG

c. Peningkatan koordinasi penyelesaian penyi-
dikan dan penanganan barang bukti tindak 
pidana bidang kelautan dan perikanan dengan 
KEJAKSAAN AGUNG

d. Memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku 
tindak pidana kelautan dan perikanan sampai 
dengan korporasi (perusahan/pemilik).

e. Mempercepat proses penanganan pelangga-
ran dibidang kelautan dan perikanan.

f. Menjadikan tracking VMS sebagai barang bukti 
elektronik di Pengadilan.

g. Menenggelamkan kapal tangkapan pelaku IUU 
fishing.

3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (Integrated 
Surveillance System/ISS), melalui langkah operasio-
nal:

a. Menerapkan Monitoring, Control and Surveil
lance (MCS) secara konsisten

b. Pengembangan Sistem Pemantauan, baik 
terhadap Kapal Perikanan Berijin (cooperative 
object) maupun Kapal Perikanan Illegal (non 
cooperative object) melalui integrasi sistem 
pengawasan.

c. Penguatan pengawasan melalui matra udara 
(airborne surveillance)

d. Penggunaan moda pengawasan yang dimiliki 
oleh instansi lain untuk keperluan pengawasan 
secara bersama 

e. Peningkatan efektivitas operasi kapal penga-
wasan SDKP, dengan mengubah pola operasi 
dari patrolling menjadi intercept

f. Pengembangan teknologi komunikasi dan 
 informasi terintegrasi untuk pengawasan SDKP

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelak-
sanaan pengawasan SDKP, melalui upaya :

a. Penguatan peran dan fungsi Kelompok Ma-
syarakat Pengawas (POKMASWAS) dengan 
melibatkan seluruh stakeholders/Pelaku Usaha 
Kelautan dan Perikanan

b. Fasilitas pemulangan nelayan RI yang tertang-
kap di negara lain

c. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk me-
manfaatkan sumber daya kelautan dan peri-
kanan secara lestari dan bertangung jawab. 

d. Pengembangan sistem komunikasi penyam-
paian laporan dari POKMASWAS 

5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pe-
manfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan , 
melalui langkah operasional sebagai berikut  :

a. Pengawasan dan penegakan peratuan atas ke-
bijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem 
Pemantauan Kapal Perikanan, Penerbitan  Surat 
Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) dan 
 Surat Laik Operasi  (SLO)

c. Operasional pengawasan ketaatan kapal pe-
rikanan (before fishing, while fishing, during 
 landing, post landing);

d. Pengawasan kegiatan budidaya perikanan

e. Pengawasan distribusi ikan impor

f. Pengawasan mendukung Sistem Logistik Ikan 
Nasional (SLIN)
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g. Pengawasan atas usaha Pengolahan dan Pe-
masaran Hasil Perikanan

h. Pengawasan kawasan konservasi, pemanfaat-
an ekosistem perikanan (mangrove, terumbu 
karang, padang lamun, dlsb), pemanfaatan 
BMKT, pasir laut, jasa kelautan, dlsb. 

6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP 
di tingkat Nasional, Regional dan Internasional, 
 dengan langkah operasional sebagai berikut :

a. Pengembangan Regional Plan of Action to pro
mote responsible fishing practice including com
bating illegal unreported unregulated fishing in 
the region

b. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan 
SDKP untuk memenuhi ketentuan berbagai 
Resolusi Organisasi Pengelolaan Perikanan 
 Regional (Regional Fisheries Management Orga
nizations/RFMOs)

c. Fasilitasi aspirasi PEMDA dan stakeholders lain-
nya dalam mendukung penyelenggaraan pe-
ngawasan SDKP

d. Mengoptimalkan Pertukaran Data dan Infor-
masi dengan instansi terkait

D. Quick Wins dan  
Program Lanjutan

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam 
Nawa Cita dituangkan dalam Quick Wins dan Pro
gram Lanjutan Lainnya, yang ditugaskan kepada se-
tiap K/L. Quick wins merupakan langkah inisiatif yang 
mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan 
masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang 
dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan 
partisipasi masyarakat. 

Program quick wins yang ditugaskan ke KKP sebanyak  
8 (delapan) kegiatan dan yang terkait dengan tugas dan 
fungsi Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2015-2019  yaitu 
Mendukung operasi keamanan laut di perairan 
 perbatasan, dalam bentuk peningkatan operasional 
kapal pengawas (minimal 210 hari layar pada tahun 
2015 dan 280 hari per tahun mulai tahun 2016 sampai 
2019).

Disamping quickwins, terdapat program lanjutan lain-
nya yang menjadi tugas KKP sebanyak 3 (tiga) kegiatan 
utama dan terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat 
Jenderal PSDKP yaitu Pemberantasan IUU fishing, dalam 
bentuk (1) pengembangan sarana prasarana penga-

wasan (kapal pengawas dan sarana pengawasan lain-
nya) dan (2) .penguatan kelembagaan pengawas dan 
peningkatan pengawasan SDKP.

E. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi tahun 2015-2019 disusun berdasar-
kan program legislasi nasional sebagai satu kesatuan 
yang terintegrasi dengan kebijakan yang tertuang 
 dalam Rencana Strategis, Dalam Rencana Strategis 
 Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019, kerangka regulasi akan 
disiapkan mengacu pada program legislasi nasional 
meliputi :

1. Rancangan Undang-Undang (RUU), yakni (a) RUU 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil (WP3K), (b) RUU tentang Peruba-
han Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan,

2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yakni  
(a) RPP tentang Pemberian Penghargaan Kepada 
Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan 
Pihak Yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan 
Kekayaan Negara, (b) RPP tentang Pengawasan 
Perikanan, 

3. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden/Instruksi 
Presiden yakni R. Keppres Rencana Aksi Nasional 
Penanggulangan dan Pemberantasan Illegal, Unre
ported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

F. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kemen-
terian/Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, 
dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan 
untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 
program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan 
tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun 
dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Prioritas pen-
guatan kelembagaan pengawasan SDKP Tahun 2015-
2019 yaitu penataan dan peningkatan status kelem-
bagaan pengawasan SDKP yang disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kondisi. Pengembangan kelembagaan 
pengawasan SDKP periode 2015-2019 diprioritaskan 
untuk pengembangan UPT Pengawasan SDKP yang 
setara dengan Eselon III (pangkalan) menjadi 11 unit, 
Stasiun Kelas I (setara Eselon Iva) menjadi 11 unit dan 
Stasiun Pengawasan SDKP Kelas II (Eselon IVb) menjadi 
4 (empat) unit.
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BAB IV
INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA  
PENDANAAN
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RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TAHUN 2015-2019

A. Target Kinerja

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis (outcome/impact) adalah kondi-
si yang akan dicapai secara nyata oleh Direktorat 
Jenderal PSDKP sebagai entitas unit Eselon I yang 

mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh 
adanya hasil (outcome) satu atau beberapa pro-
gram.

Target kinerja sasaran strategis yang akan capai 
selama tahun 2015-2019 yang disusun dengan 
metode manajemen kinerja berbasis Balanced 
Scorecard (BSC), sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS (SS) DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)

TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

SS1.  Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

1.
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menerima 
bantuan

340  
kelom-

pok

510  
kelom-

pok

680  
kelom-

pok

850  
kelom-

pok

1020  
kelom-

pok

CUSTOMER PERSPECTIVE

SS2.  Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

2.
Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

70% 73% 76% 81% 87%

INTERNAL PROSES  PERSPECTIVE

SS3.  Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif

3.
Jumlah  kebijakan publik (KEP/PERDIRJEN) bidang pengawasan SDKP  
yang diselesaikan 

5 5 5 5 5

4.
Jumlah Draft Peraturan Perundangan (UU, KEPMEN/PERMEN/PP) 
 yang diselesaikan

3 3 3 3 3

5.
Indeks  efektivitas kebijakan pemerintah  bidang pengawasan sumber 
daya kelautan dan perikanan

6 6,5 7 7,5 8

SS4.  Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif

6.
Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang  
disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan  
perundang-undangan yang berlaku

82% 85% 87% 90% 92%

7.
Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan 
yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)

56,6% 65% 71,2% 81,4% 83,4%

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

SS5.  Tersedianya Aparatur Sipil Negara (ASN)  DJ.PSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian

8. Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Jenderal PSDKP 65 77 75 80 85

SS6.  Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses

9.
Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem 
manajemen pengetahuan yang terstandar

40% 50% 60% 70% 100%

SS7.  Terwujudnya birokrasi Ditjen. PSDKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

10. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP BB BB A A AA

SS8.  Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel

11 Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal PSDKP
Baik

(80-90)
Baik

(80-90)
Baik

(80-90)

Sangat  
Baik 

(>90)

Sangat  
Baik 

(>90)

12 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP 100% 100% 100% 100% 100%
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2. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Indikator merupakan variabel kuantitatif atau kuali-
tatif yang memudahkan dalam pengukuran penca-
paian kemajuan atau perubahan yang terjadi akibat 
dari suatu intervensi yang dilakukan. Selanjutnya, 
indikator digunakan untuk mengukur pencapaian 
kinerja (kualitas kerja) suatu organisasi terhadap 
pencapaian program/kegiatan yang direncanakan. 
Konsistensi, koherensi dan ketepatan dari peneta-
pan perumusan indikator capaian kinerja harus di-
jaga sesuai dengan hirarkinya, dimulai dari indika-
tor dampak, outcomes, output, serta input sumber 
daya pendukungnya. 

Hasil restrukturisasi perencanaan dan pengangga-
ran yang sudah diimplementasikan dirumuskan 
Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai 1 (satu) 
 program yang mencerminkan tugas dan fungsi  
Eselon I sedangkan kegiatan berjumlah sebanyak  
6 (enam) kegiatan.

Definisi rogram merupakan penjabaran kebijakan 
sesuai visi dan misi Kementerian/Lembaga yang 
 rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi 
 Eselon I yang berisi kegiatan untuk mencapai  hasil 
dengan indikator kinerja yang terukur, sedangkan 
kegiatan merupakan penjabaran dari program 
yang rumusannya mencerminkan tugas dan fung-
si Eselon II yang berisi komponen kegiatan untuk 
mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang 
terukur. 

Rumusan program Direktorat Jenderal PSDKP 
 Tahun 2015-2019 yaitu “Program Pengawasan 
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Peri
kanan” dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemantauan sumber daya kelautan dan 
 perikanan dan pengembangan Infrastruktur 
pe ngawasan

2. Pengawasan pengelolaan sumber daya perika-
nan

3. Pengawasan pengelolaan sumber daya kelau-
tan

4. Operasional kapal pengawas

5. Penanganan tindak pidana kelautan dan peri-
kanan

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Ditjen PSDKP Lainnya

Berdasarkan rumusan program dan kegiatan Direk-
torat Jenderal PSDKP tersebut, maka dirumuskan 
sasaran program (outcome), sasaran kegiatan (out
put), indikator kinerja program, indikator kinerja 
kegiatan sebagai ukuran akuntabilitas kinerja dari 
program dan kegiatan, sebagai berikut :

I. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber 
Daya Kelautan dan Perikanan

Stakeholders Perspective:

Sasaran Program : Terwujudnya Kesejahter
aan masyarakat kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Program : 

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas 
 (POKMASWAS) yang menerima bantuan

Stakeholders Perspective:

Sasaran Program: Terwujudnya kedaulatan 
dalam pengelolaan sumber daya kelautan 
dan perikanan 

Indikator Kinerja Program : 

1. Persentase kepatuhan (compliance) pela-
ku usaha kelautan dan perikanan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undang-
an yang berlaku

2. Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi 
dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak 
sumber daya kelautan dan perikanan 

Internal Proses  Perspective:

Sasaran Program : Tersedianya kebijakan 
bidang pengawasan sumber daya kelautan 
dan perikanan yang sesuai kebutuhan

Indikator Kinerja Program : 

1. Jumlah kebijakan publik (KEP/PERDIRJEN) 
bidang pengawasan sumber daya kelau-
tan dan perikanan yang diselesaikan

2. Jumlah Draft Peraturan Perundangan (UU, 
KEPMEN/PERMEN/PP) yang diselesaikan

3. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah  
bidang pengawasan sumber daya kelau-
tan dan perikanan

Sasaran Program : Terselenggaranya pe
ngendalian dan pengawasan sumber daya 
kelautan dan perikanan secara profesional 
dan partisipatif

Indikator Kinerja Program : 

1. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana 
Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan 
dapat dipertanggungjawabkan sesuai pe-
ra turan perundangan yang berlaku

2. Persentase kataatan pelaku usaha perika-
nan di wilayah perbatasan

Learn And Growth Perspective:

Sasaran Program : Tersedianya Aparatur 
Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP 
yang kompeten, profesional dan berke pri
badian
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Indikator Kinerja Program : 

Indeks kompetensi dan integritas Direktorat 
Jenderal PSDKP

Sasaran Program: Tersedianya manajemen 
pengetahuan yang handal dan mudah 
diakses

Indikator Kinerja Program : 

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem 
manajemen pengetahuan yang terstandar

Sasaran Program : Terwujudnya birokra
si Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, 
efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Indikator Kinerja Program:

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi   Direktorat Jen-
deral PSDKP

Sasaran Program : Terkelolanya anggaran 
Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien 
dan akuntabel

Indikator Kinerja Program : 

1. Persentase Kepatuhan terhadap SAP ling-
kup Direktorat Jenderal PSDKP

2. Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal 
PSDKP

II. Kegiatan : Pemantauan Sumber Daya Ke
lautan dan Perikanan dan Peningkatan In
frastruktur Pengawasan

1. Jumlah sistem pengawasan SDKP berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi yang 
memadai, operasional dan terintegrasi

2. Jumlah pemenuhan sarana prasarana pe-
ngawasan yang memadai secara akun-
tabel dan tepat waktu (Kapal Pengawas, 
Pesawat Patroli, Speed boat pengawas, 
Kantor Pengawas, Bangunan Operator/
ABK, Dermaga, Rumah Penampungan ABK 
dan Pos Pengawasan)

3. Jumlah kawasan konservasi dan pesisir 
dan pulau-pulau kecil yang dapat dipan-
tau dan dianalisis

4. Persentase usaha budidaya dan pengola-
han ikan yang dapat dipantau

5. Persentase analisis tracking VMS yang 
ditin daklanjuti untuk pengawasan kapal 
perikanan

III. Kegiatan : Pengawasan Pengelolaan Sum
ber Daya Perikanan

1. Persentase ketaatan unit usaha penang-
kapan ikan terhadap peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku

2. Persentase ketaatan  unit usaha pengola-
han perikanan terhadap peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku

3. Persentase ketaatan unit usaha budidaya 
perikanan terhadap peraturan perundang -
undangan yang berlaku

4. Persentase ketaatan distribusi hasil peri-
kanan terhadap peraturan perundang- 
undangan yang berlaku

5. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas  
(POKMASWAS) yang aktif dalam penga-
wasan sumber daya kelautan dan peri-
kanan

IV. Kegiatan : Pengawasan Pengelolaan Sum
ber Daya Kelautan

1. Persentase ketaatan pelaku usaha peman-
faatan kawasan konservasi perairan dan 
keanekaragaman hayati laut terhadap 
peraturan perundang-undangan yang 
 b er laku

2. Persentase ketaatan pelaku pemanfaatan 
jasa kelautan terhadap ketentuan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku

3. Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kompe-
ten

4. Jumlah wilayah yang diadakan sosialisasi 
peraturan dan meningkat ketaatan dalam 
pemanfaatan SDKP (provinsi)

5. Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang 
diawasi sesuai peraturan perundang-
undang an yang berlaku

6. Persentase ketaatan pelaku usaha peman-
faatan pesisir terhadap ketentuan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku

7. Persentase ketaatan pelaku usaha peman-
faatan pulau-pulau kecil terhadap ketentu-
an peraturan perundang-undangan yang 
berlaku

V. Kegiatan : Pengoperasian Kapal Pengawas

1. Jumlah awak kapal pengawas yang mum-
puni dan memenuhi kualifikasi

2. Jumlah Kapal Pengawas yang siap operasi
3. Jumlah hari operasi kapal pengawas  dalam 

rangka pengawasan kegiatan IUU fishing 
dan  merusak SDKP di WPP – NRI

4. Jumlah hari operasi pesawat patroli dalam 
rangka pengawasan kegiatan IUU fishing 
dan merusak SDKP di WPP – NRI

5. Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi 
dari IUU fishing dan kegiatan yang meru-
sak sumber daya kelautan dan perikanan 
(3WPP-NRI)

6. Jumlah wilayah laut perbatasan yang di-
awasi untuk mencegah nelayan pelintas 
batas
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VI. Kegiatan : Penanganan Pelanggaran 
 Bi dang Kelautan dan Perikanan

1. Penyelesaian tindak pidana kelautan dan 
perikanan yang disidik, dan dapat diper-
tanggungjawabkan sesuai peraturan pe-
rundang-undangan yang berlaku

2. Persentase penyelesaian Penanganan Ba-
rang Bukti dan Awak Kapal yang disidik, 
dapat dipertanggungjawabkan  sesuai pe-
ra turan perundang-undangan yang ber-
laku

3. Persentase Tindak Pidana Kelautan dan 
Perikanan yang selesai disidik (P-21) yang 
dapat dipantau proses tindak lanjutnya

4. Persentase Nelayan Indonesia yang difasi-
litasi pemulangannya karena terindikasi 
melakukan lintas batas dan pelanggaran 
bidang perikanan di negara lain

5. Jumlah wilayah perbatasan yang nelayan-
nya difasilitasi dan diberikan pemahaman 
untuk tidak melintas batas ke perairan 
negara lain (Provinsi)

6. Jumlah Forum Koordinasi Penanganan 
Pe langgaran Tindak Pidana Perikanan dan 
Kelautan yang Terbentuk dan Terseleng-
gara

7. Persentase data dan informasi TPKP nasio-
nal yang terintegrasi dengan instansi ter-
kait, akurat dan handal

8. Jumlah PPNS Perikanan yang kompeten

9. Jumlah aparat penegak hukum di bidang 
kelautan dan perikanan yang direkrut/
ditingkatkan pengetahuan teknis bidang 
kelautan dan perikanan

VII. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pe
laksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat 
Jenderal PSDKP

Customer Perspective:

1. Indeks kompetensi dan integritas ASN 
 Direktorat Jenderal PSDKP

2. Jumlah pejabat fungsional pengawas 
SDKP

3. Persentase unit kerja yang menerapkan 
sistem manajemen pengetahuan yang 
terstandar

4. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat 
Jenderal PSDKP

5. Persentase Kepatuhan terhadap SAP ling-
kup DJPSDKP

6. Nilai kinerja anggaran lingkup Direktorat 
Jenderal PSDKP

7. Jumlah Kerjasama nasional dan Interna-
sional bidang pengawasan SDKP yang 
disepakati

8. Jumlah pengembangan SDM penga-
wasan yang kompeten sesuai kebutuhan

9. Ketersediaan data pengawasan sumber 
daya kelautan dan perikanan yang valid 
dan handal.

10. Jumlah publikasi dan pelayanan informasi 
kepada  masyarakat yang diselesaikan

Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya koor
dinasi perencanaan, monitoring dan eval
uasi kegiatan Direktorat Jenderal PSDKP 
yang berkualitas

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Dokumen perencanaan  dan pengangga-
ran Direktorat Jenderal PSDKP yang disele-
saikan secara akuntabel dan tepat waktu.

2. Laporan pengawasan sumber daya kelau-
tan dan perikanan yang diselesaikan se-
cara akuntabel dan tepat waktu

Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pena
taan kelembagaan/organisasi Direktorat 
Jenderal PSDKP yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja Kegiatan : 

1. Persentase rencana aksi Reformasi Biro krasi 
di Direktorat Jenderal PSDKP yang telah 
terpenuhi

2. Nilai efektivitas unit Direktorat Jenderal 
 PSDKP

3. Jumlah hasil kajian penataan dan pe-
ngem  bangan organisasi dan tata laksana 
Direktorat Jenderal PSDKP

Sasaran Kegiatan : Tersedianya kebijakan 
bidang pengawasan sumber daya kelautan 
dan perikanan sesuai kebutuhan

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Jumlah kebijakan publik (KEP/PERDIRJEN) 
bidang pengawasan SDKP yang disele-
saikan

2. Jumlah Draft Peraturan Perundangan (UU, 
KEPMEN/PERMEN/PP) yang diselesaikan

Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pe
ngelolaan anggaran dan Barang Milik 
 Negara (BMN)  yang akuntabel dan tepat 
waktu

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Persentase ketepatan pencatatan transaksi 
keuangan dan BMN

2. Persentase ketepatan waktu penyampaian 
Laporan Keuangan (bulanan, triwulanan, 
semester, tahunan)
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Sasaran Kegiatan : Terlaksananya kerjasa
ma nasional, regional, dan internasional di 
bidang pengawasan SDKP

Indikator Kinerja Kegiatan : 

Jumlah kerja sama bidang pengawasan sum-
ber daya kelautan dan perikanan yang disepa-
kati

Learn And Growth Perspective:

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Aparatur 
Sipil Negara Sekretariat Direktorat Jende
ral PSDKP yang kompeten, profesional dan 
berkepribadian

Indikator Kinerja Kegiatan :

Indeks kompetensi dan integritas Sekretariat 
Ditjen. PSDKP

Sasaran Kegiatan : Tersedianya manaje
men pengetahuan yang handal dan mudah 
diakses

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen. PSDKP 
yang menerapkan sistem manajemen penge-
tahuan yang terstandar

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya birokra
si Ditjen. PSDKP  yang efektif, efisien, dan 
berorientasi pada layanan prima

Indikator Kinerja Kegiatan : 

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat 
 Direktorat Jenderal PSDKP

Sasaran Kegiatan : Terkelolanya anggaran 
Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien 
dan akuntabel

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Persentase Kepatuhan terhadap SAP ling-
kup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP

2. Nilai kinerja anggaran Sekretariat  Di rek to rat 
Jenderal PSDKP

B. Kerangka Pendanaan
Keberhasilan pelaksanaan program pengawasan pe-
nge lolaan  sumber daya kelautan dan perikanan 
 sangat ditentukan oleh pembiayaan yang disediakan 
oleh Pemerintah. Sumber pendanaan salah satunya 
 berasal dari APBN, besaran pembiayaan untuk  program 
 pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan 
perikanan yang telah ditetapkan dan yang mampu 
disediakan oleh Pemerintah selama kurun waktu  tahun 
2015-2019 berdasarkan Rencana Strategis (renstra) 
 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana 
lampiran 02.

Pemenuhan pendanaan dalam rangka mendukung 
program pengawasan pengelolaan sumber daya 
 kelautan dan pe rikanan pendanaan menjadi tanggung 
jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah  Daerah, 
dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan 
masyarakat me nge rahkan sumber daya yang ada se-
suai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Pengelolaan dana untuk mendukung program 
pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan 
perikanan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, 
transparansi, dan akunta bilitas publik. 

C. Monitoring dan Evaluasi
Melalui monitoring dan evaluasi dapat diketahui ber-
bagai hal yang berkaitan dengan tingkat pencapaian 
tujuan (keberhasilan), ketidakberhasilan, hambatan, 
tantangan dan ancaman tertentu dalam menyelengga-
rakan program pengawasan sumberdaya kelautan dan 
perikanan baik di pusat maupun daerah. Apabila dalam 
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditemukan ma-
salah atau penyimpangan maka secara langsung dapat 
dilakukan bimbingan, saran-saran dan cara mengata-
sinya serta melaporkannya. Implementasi monitoring 
dan evaluasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP 
dilaksanakan melalui : a) Monitoring dan pengendalian 
pelaksanaan anggaran bulanan dan triwulan; b). Evalu-
asi kinerja tahunan melalui sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (AKIP), c). Evaluasi kinerja tengah 
periode renstra melalui pencapaian kinerja; d). Evaluasi 
akhir masa renstra/evaluasi lima tahunan. 

Sistem monitoring dan evaluasi merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari implementasi Rencana 
Strategis  (renstra). Monitoring dan evaluasi bertujuan 
untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian 
antara rencana yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen 
PSDKP tahun 2015-2019 dengan hasil yang dicapai ber-
dasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan 
dan/atau program pengawasan sumberdaya kelautan 
dan perikanan. Kegiatan monitoring dan evaluasi bertu-
juan untuk mengarahkan para pimpinan dalam mem-
bentuk (shape), menyeleraskan (align), dan menyetel 
(attune) eksistensi organisasi dengan kebijakan, pro-
gram dan kegiatan yang di tuangkan dalam Rencana 
Strategis (renstra).
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal 

PSDKP tahun 2015-2019 merupakan dokumen 

perencanaan program pengawasan pemanfaatan 

sumber daya kelautan dan perikanan selama  

5 tahun, yang disusun berpedoman pada Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-

KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian 

kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019. 

Dokumen rencana Strategis (Renstra) ini merupakan 

acuan dalam perencanaan yaitu penyusunan Rencana 

Kerja (Renja KL) serta Rencana Kerja dan Anggaran-

Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) setiap 

tahunnya bagi satuan kerja (satker) di lingkungan 

Direktorat Jenderal PSDKP dan bagi daerah dalam 

merencanaan kegiatan pengawasan pengelolaan 

sumber daya kelautan dan perikana.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini setiap 

tahun akan dilakukan evaluasi dan disesuaikan dengan 

perkembangan lingkungan strategis organisasi dan jika 

diperlukan akan dilakukan perubahan/revisi muatan 

Renstra Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2015-2019. 

 

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA 
KELAUTAN DAN PERIKANAN

ASEP BURHANUDIN
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MATRIKS KINERJA DAN ANGGARAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN  

DAN PERIKANAN 2016

LAMPIRAN 1

PROGRAM/ 
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR 2015

TARGET

RENCANA   
2016 2017 2018 2019

PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Terwujudnya kedaulatan dalam 
pengelolaan SDKP 

Persentase kepatuhan (compliance) pelaku 
usaha kelautan dan perikanan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku

70% 73% 76% 81% 87%

Persentase cakupan WPP-NRI yang 
diawasi dari IUU fishing dan kegiatan 
yang merusak sumber daya kelautan dan 
perikanan 

56,6% 65,9% 71,20% 81,4% 83,4%

Terselenggaranya pengendalian 
dan pengawasan SDKP yang 
profesional dan partisipatif Persentase penyelesaian Tindak Pidana 

Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan 
dapat dipertanggungjawabkan sesuai pera-
turan perundang-undangan yang berlaku

82% 85% 87% 90% 92%

Persentase kataatan pelaku usaha peri-
kanan di wilayah perbatasan - 73% 76% 81% 87%

Terwujudnya Pening katan 
 Kesejahteraan Masyarakat 
Kelautan dan Perikanan Jumlah Kelompok Ma syarakat pengawas 

yang menerima bantuan
340  

kelompok
510  

kelompok
680  

kelompok
850  

kelompok
1020  

kelompok

Pemantauan SDKP dan 
Peningkatan Infrastruktur  
Pengawasan

Terpenuhinya infrastruk-
tur, Sistem Informasi dan 
Komunikasi pengawasan SDKP 
terintegrasi dan tepat waktu

Jumlah sistem pengawasan SDKP 
berbasis teknologi informasi dan komu-
nikasi yang memadai, operasional dan 
terintegrasi

7 Sistem 4 Sistem 5 Sistem 5 Sistem 5 Sistem

a. Regional Monitoring Center(RMC) 3 - - - -

b. Surat Keterangan Aktifasi Transmitter 
(SKAT) on line 2 2 1 1 1

c. Sistem Integrasi 2 1 2 2 2

e. Automatic Identification System (AIS) - 1 1 1 1

f. Radar Pantai - 1 1 1

Jumlah pemenuhan sarana prasarana 
 pengawasan yang memadai secara 
 akuntabel dan tepat waktu

104 56 45 38 67

a.  Kapal Pengawas -

- Tipe A, panjang > 50 meter 4 2 2 (lanjutan) 1 -

- Tipe B, panjang > 40 s.d 50 meter 2 1 2 4 3
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- Tipe C, panjang > 30 s.d 40 meter 2 0 4 1 6

- Tipe D, panjang > 20 s.d 30 meter - - - -

- Tipe E, panjang > 16 s.d 20 meter - - - -

b. Speed Boat Pengawas

- Speed Boat  6 s.d 16 meter 20 20 10 10 10

- Rigid Inflatable Boat 10 - - - -

- Rubber Boat 20 - - - -

c. Kantor Pengawas 4 10 2 3 11

d. Dermaga kapal pengawas 1 1 2 2 2

e. Bangunan Operator 16 10 6 4 17

f. Gudang Barang Bukti 2 10 2 1 1

g. Gudang Logistik Kapal Pengawas 0 0 2 2 2

h. Rumah Penampungan ABK Non Yustisia 0 0 0 1 1

i. Pos Pengawasan 17 0 11 8 13

j. Pesawat Patroli Pengawasan  
(Patrol Planes) 2 3 baru dan 

2 lanjutan 3 lanjutan 0

k. Shelter  (Komplek Hunian) ABK Kapal 
Pengawas 0 0 1 1 1

l. Pusdal 6 0 0 0 0

Terselenggaranya Pemantauan 
pengelolaan  sumber daya 
kelautan yang efektif Jumlah kawasan konservasi dan pesisir 

dan pulau-pulau kecil yang dapat dipantau 
dan dianalisis

- Kawasan Konservasi 12 18 24 30 36

- Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 0 6 12 18 24

Persentase kapal perikanan yang taat 
terhadap ketentuan Sistem Pemantauan 
Kapal Perikanan

75% 80% 85% 90% 95%

Persentase usaha budidaya dan pengola-
han ikan yang dapat dipantau - 75% 80% 85% 90%

Terselenggaranya pengelolaan 
administrasi dan penatausahaan 
Direktorat Persentase penatausahaan Dit. Peman-

tauan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 
dan Perikanan dan Pening katan Infrastruk-
tur Pengawasan yang tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

Pengawasan Penge lolaan 
Sumber Daya Kelautan

Persentase ketaatan pelaku usaha 
pemanfaatan kawasan konservasi perairan 
dan keanekaragaman hayati laut terhadap 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku

55% 60% 70% 80% 90%

Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang 
diawasi sesuai peraturan perundang- 
undangan yang berlaku

8 jenis 8 jenis 10 jenis 14 jenis 16 jenis
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Terselenggaranya pe ngawasaan 
pelaku usaha pemanfaatan 
wilayah pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang profesional dan 
partisipatif

Persentase ketaatan pelaku usaha peman-
faatan pesisir terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku

30% 35% 45% 55% 65%

Persentase ketaatan pelaku usaha 
pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku

35% 40% 55% 65% 75%

Terselenggaranya pengawasan 
pelaku usaha jasa kelautan dan 
sumber daya non hayati lainnya 
yang profesional dan partisipatif

Persentase ketaatan pelaku pemanfaatan 
jasa kelautan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku

45% 55% 60% 75% 80%

Tersedianya Polisi Khusus 
Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil (POLSUS 
PWP3K) baru yang kompeten

Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
yang kompeten (orang)

100 100 100 100 100

Meningkatnya kesadaran 
masyarakat dalam pemanfaatan 
sumber daya kelautan secara 
bertanggung jawab

Jumlah wilayah yang diadakan sosialisasi 
peraturan dan meningkat ketaatan dalam 
pemanfaatan SDKP (provinsi)

34 34 34 34 34

Terselenggaranya pengelolaan 
administrasi dan penatausahaan 
Direktorat Persentase penatausahaan Direktorat 

Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang 
tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

Pengawasan Pengelolaan 
Sumber Daya Perikanan

Terselenggaranya pengawasan 
pelaku usaha perikanan yang 
profesional dan partisipatif Persentase ketaatan unit usaha penang-

kapan ikan terhadap peraturan perundang 
-undangan yang berlaku

92,75% 93,37% 95,19% 97,07% 99,01%

Persentase ketaatan  unit usaha pengo-
lahan perikanan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku

87,04% 88,29% 89,54% 90,79% 92,04%

Persentase ketaatan unit usaha budidaya 
perikanan terhadap peraturan perundang 
-undangan yang berlaku

77% 82,23% 84,75% 88,96% 92,04%

Persentase ketaatan distribusi hasil 
perikanan terhadap peraturan perundang- 
undangan yang berlaku 

55% 66% 77% 88% 94%

Kelompok Masyarakat Penga-
was yang berperan aktif dalam 
membantu pengawasan SDKP Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas 

yang aktif dalam pengawasan SDKP
1128 

kelompok
1639 kelom-

pok
1685 

kelompok
1732 

kelompok
1780 

kelompok

Terselenggaranya pengelolaan 
administrasi dan penatausahaan 
Direktorat Persentase penatausahaan Direktorat 

Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang 
tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%
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Pengoperasian Kapal 
Pengawas

Terselenggaranya Pengawasan 
WPP-NRI dari kegiatan IUU 
Fishing dan kegiatan yang 
merusak SDKP yang profesional 
dan partisipatif

Jumlah hari operasi kapal pengawas 
dalam rangka pengawasan kegiatan IUU 
fishing dan  merusak SDKP di WPP – NRI 

280 hari 144 hari 150 hari 150 hari 150 hari 

Jumlah hari operasi pesawat patroli dalam 
rangka pengawasan kegiatan IUU fishing 
dan merusak SDKP di WPP - NRI 

60 Hari 120 hari 250 hari 250 hari 250 hari

Jumlah wilayah laut perbatasan yang 
diawasi untuk mencegah nelayan pelintas 
batas

3 wilayah 4 wilayah 5 wilayah 6 wilayah 7 wilayah

Jumlah Awak Kapal Pengawas yang 
mumpuni dan memenuhi kualifikasi 108 orang 124 orang 144 orang 250 orang 300 orang

Jumlah kapal pengawas yang siap operasi 27 Unit 35 unit 36 unit 44 unit 49 unit

Terselenggaranya pengelolaan 
administrasi dan penatausahaan 
Direktorat Persentase penatausahaan Direktorat 

Kapal Pengawas yang tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%

Penanganan Pelanggaran 
Bidang Kelautan dan 
Perikanan Penanganan dan penyelesaian 

tindak pidana kelautan dan peri-
kanan yang efektif dan terpadu Penyelesaian tindak pidana kelautan 

dan perikanan yang disidik, dan dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku

82% 85% 88% 89% 90%

Persentase penyelesaian Penanganan 
Barang Bukti dan Awak Kapal yang disidik, 
dapat dipertanggungjawabkan  sesuai 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku

82% 85% 88% 89% 90%

Persentase Tindak Pidana Kelautan dan 
Perikanan yang selesai disidik (P-21) yang 
dapat dipantau proses tindak lanjutnya

80% 82% 88% 89% 90%

Terlindunginya nelayan RI 
pelintas batas dan diduga 
melakukan pelanggaran 
perikanan di negara lain  

Persentase Nelayan Indonesia yang di-
fasilitasi pemulangannya karena terindika-
si melakukan lintas batas dan pelanggaran 
bidang perikanan di negara lain

80% 82% 85% 88% 90%

Jumlah wilayah perbatasan yang nelayan-
nya difasilitasi dan diberikan pemahaman 
untuk tidak melintas batas ke perairan 
negara lain (Provinsi)

6 7 8 9 10

Koordinasi antar aparat 
penegak hukum  dalam rangka 
penyelesaian tindak pidana 
kelautan dan perikanan

Jumlah Forum Koordinasi Penanganan 
Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan dan 
Kelautan yang Terbentuk dan Terseleng-
gara 

34  
provinsi 

34  
provinsi 

34  
provinsi 

34  
provinsi 

34  
provinsi 

Persentase data dan informasi TPKP 
nasional yang terintegrasi dengan instansi 
terkait, akurat dan handal 

75% 85% 90% 92% 95%
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Tersedianya Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) Perikanan 
yang kompeten dan aparat 
penegak hukum di bidang KP 
yang meningkat kemampuan 
teknis di bidang Kelautan dan 
perikanan

Jumlah PPNS Perikanan yang kompeten 60 org 60 org 60 org 60 org 60 org

Jumlah aparat penegak hukum di bidang 
kelautan dan perikanan yang direkrut/
ditingkatkan pengetahuan teknis bidang 
kelautan dan perikanan 

50 org 60 org 70 org 80 org 85 org

Terselenggaranya pengelolaan 
administrasi dan penatausahaan 
Direktorat Persentase penatausahaan Direktorat 

Penanganan Pelanggaran yang tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan Dukung-
an Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya Direktorat 
Jenderal PSDKP

Tersedianya kebijakan 
pembangunan yang efektif

Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 6,5 7 7,5 8

Tersedianya ASN Ditjen PSDKP 
yang kompeten, profesional dan 
berkepribadian Indeks kompetensi dan integritas ASN 

Ditjen. PSDKP <15% <14% <13% <12% <10%

Jumlah pengembangan SDM pengawasan 
yang kompeten sesuai kebutuhan 179 orang 200 orang 225 orang 250 orang 275 orang

Jumlah pejabat fungsional pengawas 
SDKP 30 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang

Tersedianya manajemen 
pengetahuan yang handal dan 
mudah diakses Jumlah unit kerja yang menerapkan  

sistem manajemen pengetahuan yang 
terstandar (%)

>75% >75% >80% >80% >85%

Terwujudnya birokrasi Ditjen. 
PSDKP yang efektif, efisien, dan 
berorientasi pada layanan prima Peningkatan Nilai Kinerja Reformasi 

Birokrasi lingkup DJ PSDKP BB A A A A

Nilai SAKIP DJPSDKP A A A AA AA

Jumlah Kerjasama nasional dan  
Internasional bidang pengawasan SDKP 
yang disepakati

2 2 2 2 2

Terkelolanya anggaran 
pembangunan secara efisien & 
akuntabel

Nilai kinerja anggaran lingkup DJ PSDKP Baik  
(80-90)

Baik  
(80-90)

Baik  
(80-90)

Baik  
(80-90)

Baik  
(80-90)

Terpenuhinya belanja aparatur 
dan belanja operasional 
perkantoran Persentase pembayaran gaji dan tunjangan 

kinerja pegawai DJ PSDKP (%) 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase pemenuhan layanan 
 perkantoran DJ PSDKP (%) 100% 100% 100% 100% 100%
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Pengawasan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Kelautan dan 
Perikanan

 1.529.542  2.021.993  2.225.000  2.370.000  2.530.000  10.676.535 

1

Pemantauan SDKP 
dan Peningkatan 
Infrastruktur 
Pengawasan

 768.850  876.725  920.000  930.000  940.000  4.435.575 

Direktoprat 
Pemantauan 
dan  
PIP

2
Pengawasan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Perikanan

 42.190  28.468  85.000  90.000  100.000  345.658 

Direktorat 
Pengawasan 
Pengelolaan  
Sumber Daya 
Perikanan

3
Pengawasan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Kelautan

 22.990  17.890  55.000  60.000  70.000  225.880 

Direktorat 
Pengawasan 
Pengelolaan  
Sumber Daya 
Kelautan

4 Pengoperasian Kapal 
Pengawas  497.200  328.780  899.000  1.000.000  1.100.000  3.824.980 

Direktorat 
Pengoperasian  
Kapal Pengawas

5

Penanganan 
Pelanggaran Bidang 
Kelautan dan 
Perikanan

 27.770  35.820  56.000  60.000  70.000  249.590 
Direktorat 
Penanganan 
Pelanggaran

6

Peningkatan 
Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Direktorat Jenderal 
PSDKP

 170.542  734.310  210.000  230.000  250.000  1.594.852 Sekretariat  
Ditjen. PSDKP

RENCANA PENDANAAN 2015 - 2019
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN  

DAN PERIKANAN

LAMPIRAN 2





Gedung Mina Bahari III, Lantai 15,  
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat
Phone : (62) 21 3523151 Fax : (62) 21 3520346
www.kkp.go.id


