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PENDEKATAN PERENCANAAN NASIONAL
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Pada rancangan teknokratik RPJMN 2020-204 terdapat 7 agenda pembangunan 

nasional. Sub-Sektor Perikanan Tangkap utamanya diarahkan untuk mendukung 2 

agenda pembangunan nasional:

Agenda 1

“memperkuat ketahanan 

ekonomi untuk pertumbuhan 

yang berkualitas”

Agenda 2

“mengembangkan wilayah 

untuk mengurangi kesenjangan 

& menjamin pemerataan”

1. Peningkatan Nilai Tambah 

Ekonomi

2. Pengelolaan Sumber Daya 

Ekonomi 

Kebijakan dan Strategi per Pulau



PENDEKATAN PERENCANAAN SEKTORAL - KELAUTAN PERIKANAN
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Sub-Sektor 
Perikanan Tangkap 
utamanya diarahkan 
untuk mendukung 
misi 3 ”Pengelolaan 
SDKP yang 
berkelanjutan”:

*Per awal September 2019



PENDEKATAN SUB SEKTORAL – PERIKANAN TANGKAP
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Kelimpahan stok SDI

Pemberantasan IUU 

Fishing, API ramah 

lingkungan, serta upaya 

pro-environment lainnya 

telah berhasil meningkatkan 

stok sumber daya ikan 

dalam 5 tahun terakhir

Instrumen pengelolaan 

perikanan berbasis WPP

Telah ditetapkan RPP,  

operasionalisasi awal 

Lembaga Pengelolaan 

Perikanan (LPP), maupun 

penetapan mekanisme 

pengaturan lainnya

Iklim usaha yang baik

Pemberantasan IUU Fishing, 

pengembangan kapasitas 

nelayan kecil, penegakan 

hukum dalam perizinan

Kapasitas & 

kesejahteraan nelayan

Rendahnya pemahaman 

serta kapasitas dalam 

menghasilkan produk 

berdaya saing & belum 

terpenuhinya kebutuhan 

dasar nelayan

Sarana & prasarana

Belum optimalnya infrastruktur 

pelabuhan, konektivitas sistem 

informasi, struktur armada 

kapal perikanan, efektivitas 

alat penangkapan ikan 

Konektivitas analisis 

dan pemantauan 

pemanfaatan usaha

Belum jelasnya mekanisme 

pendataan nelayan kecil, serta 

belum optimalnya integrasi 

pemanfaatan usaha antara 

pusat-daerah, dan intensifikasi 

penggunaan sistem IT 



PERENCANAAN STRATEGIS PERIKANAN TANGKAP
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Pendekatan Perencanaan Nasional

 Agenda Pembangunan

 Pengarusutamaan

Pendekatan Perencanaan 

Sektoral - Kelautan Perikanan

Pendekatan Perencanaan

Sub Sektoral - Perikanan Tangkap

Rencana Strategis 

Pembangunan 

Perikanan Tangkap

Visi - Misi

Arah Kebijakan

Indikasi Kegiatan



VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP
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“Perikanan tangkap 

yang maju dan 

berkelanjutan serta 

masyarakat perikanan 

tangkap yang mandiri 

dan sejahtera”

1. Mengelola sumber daya ikan 

berkelanjutan;

2. Menciptakan iklim usaha perikanan 

tangkap yang kondusif;

3. Meningkatkan sarana dan prasarana 

perikanan tangkap yang terintegrasi;

4. Mewujudkan nelayan dan pelaku 

perikanan tangkap yang mandiri dan 

berdaya saing;

5. Kebijakan berbasis data, informasi 

dan pengetahuan yang faktual;

6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Visi
Misi



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP
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Legal, 

Reported, 

and 

Regulated 

Fisheries 

(LRRF)

Penguatan 

Peran 

Kelembagaan 

WPP NRI

Penguatan 

Manajemen 

dan  

Diplomasi 

Perikanan

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Nelayan Yang 

Berkeadilan

Membangun 

Perikanan 

Tangkap 

Terintegrasi



ARAH KEBIJAKAN
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1. Mengelola sumber daya ikan 

berkelanjutan;

2. Menciptakan iklim usaha perikanan 

tangkap yang kondusif;

3. Meningkatkan SDM perikanan 

tangkap yang mandiri dan berdaya 

saing;

4. Meningkatkan sarana dan prasarana 

perikanan tangkap yang memadai;

5. Kebijakan berbasis data, informasi 

dan pengetahuan yang faktual;

6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

1. Mewujudkan Entitas Perikanan Nasional sebagai LRRF

Upaya pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fisheries (IUUF) telah 
terbukti berkontribusi pada pemulihan stok SDI maupun peningkatan kesejahteraan 
nelayan kecil. Memanfaatkan momentum baik tersebut, pada tahap berikutnya, 
perlu dilakukan upaya-upaya yang mendasar untuk menutup peluang munculnya 
kembali praktik IUUF, yakni melalui penerapan kebijakan Legal, Reported, and 
Regulated Fisheries (LRRF).

Beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk:
1) Melanjutkan pembenahan, serta integrasi perizinan pusat-daerah berbasis e-

services;
2) Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terkait pelaporan
3) Harmonisasi regulasi
4) Meningkatkan akurasi data statistic, serta perluasan cakupan pendataan
5) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan usaha berbasis IT. 



ARAH KEBIJAKAN
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1. Mengelola sumber daya ikan 

berkelanjutan;

2. Menciptakan iklim usaha perikanan 

tangkap yang kondusif;

3. Meningkatkan SDM perikanan 

tangkap yang mandiri dan berdaya 

saing;

4. Meningkatkan sarana dan prasarana 

perikanan tangkap yang memadai;

5. Kebijakan berbasis data, informasi 

dan pengetahuan yang faktual;

6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

2. Penguatan Peran Kelembagaan WPP

Kelembagaan WPP didorong untuk berperan sebagai management authority yang 
mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola WPP, khususnya dalam 
pelaksanaan dan evaluasi RPP. Termasuk didalamnya penyelesaian isu 
pengelolaan perikanan, sebagai wadah koordinasi dan sinergi dari pengelolaan 
perikanan di masing-masing WPP, serta penetapan alokasi & kuota usaha 
penangkapan ikan antar pusat-daerah.

Beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk:
1) Meningkatkan fungsi operasional Lembaga WPP;
2) Meningkatkan peran kelembagaan WPP dalam pengalokasian SDI, 

manejemen pemanfaatan usaha, serta sinergi pembangunan pusat-daerah;
3) Meningkatkan kapasitas SDM pada Lembaga WPP;
4) Menerbitkan peraturan terkait Proses Bisnis Perikanan.



ARAH KEBIJAKAN
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1. Mengelola sumber daya ikan 

berkelanjutan;

2. Menciptakan iklim usaha perikanan 

tangkap yang kondusif;

3. Meningkatkan SDM perikanan 

tangkap yang mandiri dan berdaya 

saing;

4. Meningkatkan sarana dan prasarana 

perikanan tangkap yang memadai;

5. Kebijakan berbasis data, informasi 

dan pengetahuan yang faktual;

6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

3. Membangun Perikanan Tangkap Terintegrasi

Implementasi pembangunan berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap 
menjadi kunci utama; dengan mengedepankan prinsip efisiensi pengelolaan dan 
nilai tambah sumber daya perikanan. Sinergi pembangunan diarahkan bukan 
hanya bersifat antar sector, melainkan juga antar wilayah, dipadu melalui 
intensifikasi penggunaan teknologi informasi dengan data yang lebih akurat.

Beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk:
1) Optimalisasi sarana prasarana penangkapan ikan;
2) Meningkatkan operasional SKPT;
3) Mengembangkan aktivitas serta integrasi data-informasi di pelabuhan 

perikanan;
4) Meningkatkan sinergi bisnis perikanan antar sector
5) Penguatan fungsi pelayanan pelabuhan perikanan;
6) Mensinergikan perizinan penangkapan ikan dibawah KKP;
7) Meningkatan kualitas hasil tangkapan yang berstandar internasional.



ARAH KEBIJAKAN
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1. Mengelola sumber daya ikan 

berkelanjutan;

2. Menciptakan iklim usaha perikanan 

tangkap yang kondusif;

3. Meningkatkan SDM perikanan 

tangkap yang mandiri dan berdaya 

saing;

4. Meningkatkan sarana dan prasarana 

perikanan tangkap yang memadai;

5. Kebijakan berbasis data, informasi 

dan pengetahuan yang faktual;

6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan yang Berkeadilan

Pemenuhan social security masih menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat 
miskin, termasuk nelayan. Sehingga secara psikologis, nelayan akan sangat 
sensitif terhadap segala perubahan sistem yang dapat mempengaruhi tingkat 
penghasilannya. Peran DJPT sebagai koordinator (antar sektor, pemda-nelayan) 
serta penyedia data yang akurat untuk memfasilitasi bantuan antar sector. 

Beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk:
1) Meningkatkan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan 

kapasitas nelayan, serta pengembangan infrastruktur pendukung;
2) Melanjutkan perlindungan sosial melalui asuransi, termasuk perluasan 

asuransi mandiri;
3) Koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga nelayan; aspek 

permukiman, kesehatan, pendidikan, lingkungan;
4) Peningkatan efektivitas dan koordinasi daerah dalam pemberian bantuan 

pemerintah;
5) Pemberian alokasi hak serta berbagai kemudahan untuk nelayan kecil.



ARAH KEBIJAKAN
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1. Mengelola sumber daya ikan 

berkelanjutan;

2. Menciptakan iklim usaha perikanan 

tangkap yang kondusif;

3. Meningkatkan SDM perikanan 

tangkap yang mandiri dan berdaya 

saing;

4. Meningkatkan sarana dan prasarana 

perikanan tangkap yang memadai;

5. Kebijakan berbasis data, informasi 

dan pengetahuan yang faktual;

6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

5. Penguatan Manajemen & Diplomasi Perikanan

Posisi strategis sub sektor perikanan tangkap dalam pembangunan nasional; 
maupun perikanan global, mendorong adanya peningkatan efektivitas manajemen, 
branding, serta partisipasi aktif pada setiap forum kerjasama nasional maupun 
internasional. Dengan demikian artinya selain untuk menunjukkan standing point, 
perikanan tangkap didorong untuk mengoptimalisasi segala peluang kerjasama 
pada level nasional maupun internasional secara terbatas seperti dalam hal 
teknologi dan SDM. 

Beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk:
1) Mendorong sertifikasi dan sistem ketertelusuran (traceability) hasil tangkapan 

ikan nasional;
2) Intensifikasi kerjasama Internasional dalam pengelolaan perikanan di laut 

lepas yang memperhatikan kualitas ekosistem;
3) Intensifikasi manajemen program perikanan tangkap berbasis IT;
4) Penguatan public relation;
5) Pengembangan tim SDM perikanan.



RANCANGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
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RANCANGAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

14

Gambar. Pertumbuhan Volume Produksi per WPP 2020-2024



RANCANGAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
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Gambar. Proporsi Produksi Komoditas per WPP 2020-2024



RANCANGAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
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Gambar. Pertumbuhan Volume Produksi per Provinsi 2020-2024
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Gambar. Pertumbuhan Nilai Produksi per Provinsi 2020-2024
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Gambar. Pertumbuhan Jumlah Nelayan per Provinsi 2020-2024
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Gambar. Pertumbuhan NTN per Provinsi 2020-2024
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INDIKASI KEGIATAN
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1. Mengelola sumber daya ikan 

berkelanjutan;

2. Menciptakan iklim usaha perikanan 

tangkap yang kondusif;

3. Meningkatkan SDM perikanan 

tangkap yang mandiri dan berdaya 

saing;

4. Meningkatkan sarana dan prasarana 

perikanan tangkap yang memadai;

5. Kebijakan berbasis data, informasi 

dan pengetahuan yang faktual;

6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

1. Pengelolaan Sumber Daya Ikan

1) Peningkatan operasionalisasi Lembaga WWP termasuk penyempurnaan instrumen 
pengelolaan perikanan berbasis WPP

2) Peningkatan peran kelembagaan WPP dalam pengawasan, pengalokasian SDI dan 
perizinan

3) Peningkatan peran kelembagaan WPP dalam sinergi pembangunan pusat-daerah 
serta antar-daerah termasuk penyelesaian nelayan andon

4) Pengalokasian SDM unggul untuk mengisi pos-pos di dalam Komisi Pengelolaan 
Perikanan di WPP-NRI

5) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha, termasuk kepatuhan pelaksanaan e-logbook 
secara nasional untuk kapal > 5 GT, serta perluasan cakupan observer di atas kapal 
perikanan

6) Mewujudkan pengelolaan perikanan di laut lepas yang lebih memperhatikan aturan 
Internasional

7) Mendorong kerjasama Internasional di bidang peningkatan kualitas ekosistem WPP 
NRI

8) Pembentukan gugus tugas tetap diplomasi perikanan internasional untuk sidang-
sidang RFMOs

9) Peningkatan SDM Perikanan yang kompeten dalam diplomasi perikanan
10) Mendorong sertifikasi dan sistem ketertelusuran (traceability) hasil tangkapan ikan 

nasional
11) Peningkatan fungsi operasional SKPT Sebatik
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1. Mengelola sumber daya ikan 

berkelanjutan;

2. Menciptakan iklim usaha perikanan 

tangkap yang kondusif;

3. Meningkatkan SDM perikanan 

tangkap yang mandiri dan berdaya 

saing;

4. Meningkatkan sarana dan prasarana 

perikanan tangkap yang memadai;

5. Kebijakan berbasis data, informasi 

dan pengetahuan yang faktual;

6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

1) Peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas 
penanganan ikan di pelabuhan perikanan, serta pengembangan infrastruktur 
pendukung seperti TPI Higienis, sanitasi IPAL, dll

2) Standarisasi kualitas fisik sarana prasarana, fungsi pelayanan, serta aspek 
hukum di lingkungan kerja pelabuhan perikanan

3) Peningkatan sinergi bisnis perikanan dengan sektor lain khususnya industri, 
jasa dan transportasi

4) Pengembangan pelabuhan perikanan UPT pusat dan daerah sebagai sentra 
bisnis kelautan dan perikanan terpadu baik dari aktivitas maupun data dan 
informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT

5) Penguatan manajemen risiko fasilitas dan fungsi pelayanan di pelabuhan 
perikanan, termasuk terhadap faktor alam

6) Peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, dukungan operasionalisasi 
serta perluasan pengembangan SKPT di wilayah lain
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1. Mengelola sumber daya ikan 

berkelanjutan;

2. Menciptakan iklim usaha perikanan 

tangkap yang kondusif;

3. Meningkatkan SDM perikanan 

tangkap yang mandiri dan berdaya 

saing;

4. Meningkatkan sarana dan prasarana 

perikanan tangkap yang memadai;

5. Kebijakan berbasis data, informasi 

dan pengetahuan yang faktual;

6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

3. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

1) Peningkatan penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan 
ikan yang ramah lingkungan serta pemanfaatan energi terbarukan

2) Peningkatan kualitas maupun nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui 
peningkatan kapasitas nelayan dalam penggunaan alat penangkapan ikan 
ramah lingkungan, penanganan ikan di atas kapal, serta pengembangan 
infrastruktur pendukung seperti sertifikasi ISO Palka, dll

3) Optimalisasi penangkapan ikan dengan penerapan rekayasa teknologi 
penangkapan pada alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan 
armada perikanan tangkap

4) Peningkatan fungsi operasional SKPT Saumlaki
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1. Mengelola sumber daya ikan 

berkelanjutan;

2. Menciptakan iklim usaha perikanan 

tangkap yang kondusif;

3. Meningkatkan SDM perikanan 

tangkap yang mandiri dan berdaya 

saing;

4. Meningkatkan sarana dan prasarana 

perikanan tangkap yang memadai;

5. Kebijakan berbasis data, informasi 

dan pengetahuan yang faktual;

6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

4. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan

1) Sinergi perizinan penangkapan ikan dengan K/L terkait (Kemenhub, dll) dan 
menggabungkan seluruh sisi perizinan penangkapan ikan di bawah KKP

2) Melanjutkan pembenahan perizinan pusat, pelaksanaan e-services yang lebih 
canggih dan efisien, serta integrasi perizinan pusat-daerah

3) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha, termasuk kepatuhan terhadap LKU/LKP
4) Peningkatan pengetahuan nelayan terkait potensi bencana dan langkah-langkah 

antisipasi serta mengatasinya
5) Penetapan alokasi hak nelayan kecil komunal/subsistem serta kemudahan-

kemudahan untuk nelayan kecil
6) Melanjutkan perlindungan sosial melalui asuransi, termasuk perluasan asuransi 

mandiri
7) Memperhatikan aspek kesejahteraan nelayan lainnya selain pendapatan, dengan 

bekerjasama dengan unit kerja/K/L terkait lainnya dari sisi aspek permukiman 
(KemenPUPR), kesehatan (Kemenkes), Pendidikan (Kemendikbud), lingkungan 
(KemenLHK), dll

8) Melanjutkan pemberian bantuan pemerintah untuk nelayan dengan proses yang 
lebih baik serta pelibatan peran daerah secara ketat

9) Pengembangan fasilitas sosialisasi dan fasilitas preventif lainnya terkait 
kebencanaan di permukiman nelayan

10) Peningkatan fungsi operasional SKPT Natuna



Terima kasih


