
1 PENDAHULUAN 

1.1 Kondisi Umum 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan 

geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara 

benua Asia dan Australia serta diantara Samudara Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, 

Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena dari 7,7 juta 

km²luas wilayahnya, 5,8 juta km² merupakan perairan laut (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 

juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²), dengan 

garis pantai terpanjang ke-4 di dunia (+ 99.093 km). Indonesia juga sangat kaya akan 

sumberdaya wilayah pesisir, karena memiliki 17.504 Pulau (13.466 pulau diantaranya telah 

terdaftar di PBB).  

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia salah satu perlintasan alur pelayaran 

internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan 

Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-

Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Lautan Flores-

Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). 

Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia 

Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.  

Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia meliputi potensi 

perikanan tangkap sekitar 6,5 juta ton/tahun pada tahun 2012, potensi perikanan budidaya 

payau seluas 2,96 juta hektar, dan potensi budidaya laut seluas 12,55 juta hektar. Ditunjang 

dengan ekosistem terumbu karang seluas 25.000 km2 yang tersebar di 985 titik (namun, 

terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,48% dan kondisi baik 

25,48%). Sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37 % dari 

spesies ikan di dunia berada di Indonesia.Yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 

spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis 

diantaranyamempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-

cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut. 

Untuk potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati, Indonesia juga sangat kaya. 

Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, 

yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, 

Pariwisata Bahari, Energi dan SDM, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. 

Diperkirakanpotensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat 

mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya.   

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kayamerupakan tantangan yang 

teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu 

memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga 

kelestariannya secara berkelanjutan. 

Ekosistem pesisir dan kekayaan keanekaragaman hayati sumber daya laut, termasuk pulau-

pulau kecilnya menyimpan banyak potensi yang dapat digunakan untuk pembangunan nasional 

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya potensi secara individual komponen 



pembentuk ekosistem, seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan ikan karang, namun 

secara kesatuan mereka membentuk potensi “services” yang dapat dimanfaatkan untuk 

menambah perputaran ekonomi masyarakat pesisir, yaitu dengan pemanfaatan sebagai 

ekowisata bahari yang berkelanjutan. 

Selain menyimpan potensi yang besar, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menyimpan 

potensi bahaya yang dapat membawa bencana apabila kita kurang bijak dalam mengelolanya. 

Bencana ini tidak hanya yang secara alami terjadi, seperti gempa bumi dan tsunami, namun juga 

akibat ulah pembangunan yang dilakukan oleh manusia, seperti reklamasi, atau alih fungsi 

lahan pesisir yang tidak ramah lingkungan. 

Periode kurun waktu 2015-2019, telah banyak yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), baik secara 

kelembagaan maupun program dan kegiatan dilapangan untuk pemanfaatan potensi 

sumberdaya alam hayati laut maupun dalam mengurangi dampak bencana alam maupun akibat 

kegiatan manusia. Meski belum berdampak secara signifikan, namun dengan keterbatasan yang 

ada, DJPRL berupaya untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan ruang laut. 

Pada tahun 2015, terjadi perubahan kelembagaan pada eselon I, dimana Direktorat Jenderal 

Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Ruang Laut. Secara tugas dan fungsi tidak banyak mengalami perubahan, dan perubahan ini 

hanya untuk menyesuaikan UU No.27/2007 jo UU 1/2014. Selain perubahan nomenklatur, pada 

unit eselon 2 terjadi perubahan struktur organisasi dimana terdapat 2 (dua) eselon 2 yang 

digabung, yaitu Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil dengan Direktorat Pesisir dan 

Lautan, menjadi Direktorat Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Terjadi konsekuensi 

dari adanya perubahan organisasi ini khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan, 

diantaranya keterlambatan karena menunggu proses DIPA dan adanya pengurangan sumber 

daya manusia pengelola kegiatan. 

Tidak hanya perubahan dari kelembagaan, pada kurun waktu 2015-2019 terdapat penyesuaian 

dari indikator kinerja utama berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja tersebut atau karena 

penyesuaian tusi kelembagaan. Terdapat indikator kinerja baru yaitu Jumlah Jasa Kelautan yang 

dikelola untuk pengembangan ekonomi (Ragam), Jumlah masyarakat adat, tradisional dan lokal 

di Pulau-Pulau Kecil (PPK) yang direvitalisasi (komunitas) dan Jumlah kawasan wisata bahari 

yang dikembangkan (kawasan), dimana menyesuaikan adanya tusi baru pada Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Selain itu terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang tidak 

digunakan kembali, yaitu Presentase kualitas garam KP1 terhadap total keseluruhan (%) dan 

Perairan laut NKRI yang memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN). 

Indikator presentase kualitas garam KP1 tidak digunakan kembali karena sentuhan program 

dan kegiatan DJRPL utnuk hal ini tidak ada secara langsung, sehingga sulit untuk diketahui 

dampak realisasi dari target, sedangkan untuk IKU perairan laut NKRI yang memiliki dokumen 

RTRLN didrop karena belum adanya peraturan perundangan RTRLN pada waktu itu. 

Secara garis besar, target IKU Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah dipenuhi dan 

direalisasikan dengan baik bahkan bbrp IKU melebihi target yang telah ditetapkan, seperti 

Jumlah luas kawasan konservasi (Juta Ha). IKU lain yang belum signifikan dalam pencapaian 

targetnya lebih cenderung dipengaruhi karena faktor eksternal, seperti faktor cuaca dan kondisi 

alam, meskipun telah diprediksi dengan asumsi faktor tersebut tidak berubah secara drastis 



dan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dengan memasukkan unsur mitigasi 

kondisi alam. 

Tantangan ke depan dengan realisasi pencapaian IKU ini adalah memastikan bahwa dengan 

output program dan kegiatan tersebut outcome dapat tercapai, yaitu peningkatan 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Menginjak tahun 

2019, sedikit banyak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat JEnderal 

Pengelolaan ruang Laut telah menunjukkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat 

pesisir dan pulau-pulau kecil, bahkan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat, seperti 

PRPM (Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove) / PRPEP (Pusat Restorasi dan 

Pengembangan Ekosistem Pesisir), tracking mangrove, dan wisata bahari. 

Namun demikian, sebagaiman IKU lain yang belum signifikan dalam pencapaian outcomenya 

perlu adanya breakthrough atau terobosan guna mempercepat dan scaling up capaian 

outcomenya. 

Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh DJPRL terkait perencanaan ruang laut antara 

lain inisiasi penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Ruang 

Tata Laut; fasilitasi dan pendampingan penyusunan 22 Peraturan Daerah Rencana Zonasi 

Wilayah Pesir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K); 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikana 

terkait Renzana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu untuk 4 pulau; pengaturan 

Sempadan Pantai (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 21 Tahun 2018 Tentang Tata 

Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai). 

Capaian Ditjen PRL terhadap program / kegiatan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil 

antara lain 26 sertipikat di 23 pulau-pulau kecil dan terluar; pecatatan / deposit pulau-pulau 

kecil ke PBB sebanyak 16.671 pulau; fasilitasi / pendampingan 12 Perbup terkait penetapan 

MHA (Masyarakat Hukum Adat); 15 paket bantuan sarana prasarana MHA; identifikasi di 34 

lokasi terkait MHA, local dan tradisional; Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT), 

Penanaman mangrove (2014-2017) sebanyak 8.940.071 batang (711,08 Ha); Penanaman 

vegetasi pantai (2014-2016) sebanyak 146.383 batang (168,11 Ha); pembangunan sabuk pantai 

sepanjang 17.209 m; Hybrid engineering sepanjang 27.275 m; Struktur concrete 501 m; 

Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL); Jambore Pesisir; Sekolah Pantai Indonesia (SPI); Sarana 

Prasarana Pengelolaan Sampah; Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) 

sebanyak 26 paket yang tersebar di 20 lokasi kabupaten/kota. 

Ditjen PRL juga telah memberikan bantuan Sarana Prasarana bagi masyarakat di pulau-pulau 

kecil guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain: 19 dermaga apung telah 

dibangun pada tahun 2015-2018 (target tahun 2019:6 lokasi); 5 kapal operasional SKPT pada 

tahun 2015; 3 tracking mangrove dibangun pada tahun 2015; Bantuan Sarana Prasarana 

Ekonomi Produktif untuk masyarakat di Pulau-Pulau Kecil yang telah diberikan tersebar di 82 

lokasi kabupaten/kota sejak tahun 2015-2018 (target tahun 2019 di 16 lokasi). 

Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas garam rakyat, Ditjen PRL melakukan 

upaya melalui: (a) manajemen lahan yaitu integrasi pegaraman dan penggunaan geomembran; 

(b) pembentukan koperasi garam; dan (c) pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) yang 

menerapkan Sistem Resi Gudang komoditas garam. Sampai dengan tahun 2018 produksi garam 

adalah 7.06 Juta Ton (prognosa 2019 berdasarkan riset BRSDMKP 2,66 Juta Ton), integrasi 



lahan 1.416,54 Ha (target 2019: 1.000 Ha), geomembrane 10.808.973,21 m2, dan 18 unit GGN 

telah terbangun (target 2019: 6 unit). 

DJPRL juga berperan dalam pengembangan kawasan wisata bahari di 41 kawasan. Upaya 

perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan dilakukan melalui konservasi dan 

keanekaragaman hayati laut. Sampai dengan saat ini capaian luasan kawasan konservasi adalah 

22,68 Juta Hektar dan sampai dengan 2019 dengan target 35 kawasan konservasi yang 

meningkat efektivitas pengelolaannya. Selain daripada itu, DJPRL juga melakukan pengelolaan 

terhadap jenis ikan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan dengan target 20 jenis 

ikan. DJPRL juga memberikan 163 paket bantuan kepada kelompok masyarakat untuk 

mendukung upaya perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatan sumber daya ikan. 

Dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan sumberdaya, DJPRL telah menginisiasi 

penerbitan peraturan terkait perizinan, antara lain: pemanfataan kawasan konservasi 

(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016), pemanfaatan jenis 

ikan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018), pemanfaatan 

pulau-pulau kecil (Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019), izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-

KP/2019), reklamasi (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-

KP/2019), bangunan dan instalasi laut (RPP), dan izin lokasi di laut (RPP). 

DJPRL juga berperan dalam Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) 

dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan 

penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi wilayahnya. Kegiatan ini difokuskan 

untuk penanganan mulai dari hulu sampai ke hilir yang melibatkan berbagai stakeholder mulai 

pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta para mitra ekonomi yang 

kedepan mampu melakukan ekspor. DJPRL ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan SKPT 

di 4 wilayah, yaitu Talaud (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara), Mentawai (Sumatera Barat) 

dan Moa (Maluku Barat Daya). 

DJPRL juga berperan aktif dalam komitmen kerjasama internasional, antara lain (a) Our Ocean 

Conference 2018 yang menghasilkan 315 komitmen baru senilai 10.7 miliar USD, dan 

pembentukan 14 juta km2 Kawasan Konservasi Perairan baru, (b) UNEA-2: adopsi rancangan 

resolusi Sustainable Coral Reefs Management, (c) Ketua Bersama International Coral Reef 

Initiative (ICRI) dengan Monako dan Australia dalam upaya konservasi dan pengelolaan 

terumbu karang; (d) Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI – 

CFF), (e) Coastal Community Development Project – International Fund for Agricultural 

Development (CCDP-IFAD); dan (f) Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral 

Triangle Initiative (COREMAP-CTI); dan (g) Developing Sustainable Alternative Livelihoods 

(DSAL) in Coastal Fishing Communities in the Coral Triangle. 

Berbagai penghargaan pun telah diterima oleh DJPRL antara lain (a). De Vernufteling Award 

(2016), (b) Rekor MURI SORONG (2016), (c). Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih Melayanan (WBK/WBBM): Pontianak, Denpasar, Makassar, (d) Executing Agency 

Pengelola Kas Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (dari Kemenkeu, Tahun 2017), (e) Sosial Media 

KKP, (f) Jaksix Awards - Peringkat Kedua Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 
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Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

1.2 Potensi dan Permasalahan 

1.2.1 Potensi 
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia 

kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke PBB sejumlah 16.056 pulau 

dan luas perairan laut pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia 3.110.000 km2 ; luas laut 

teritorial Indonesia adalah 290.000 km2 ; luas zona tambahan Indonesia 

270.000 km2; luas zona ekonomi eksklusif Indonesia 3.000.000 km2; Luas landas kontinen 

Indonesia 2.800.000 km2 dengan panjang garis pantai Indonesia 108.000 km (Kemenko 

Maritim, 2018). 

Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun 

yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 

(ZEEI) (Komnas Kajiskan, 2016). Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah 

tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen 

dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 6,42 juta ton pada tahun 2017 atau baru 

63,99% dari JTB, sementara total produksi perikanan tangkap (di laut dan danau) adalah 6,89 

juta ton. 

Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan 

fungsional pada masa depan. Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar 

untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. 

Berdasarkan citra satelit, diperkirakan luas terumbu karang Indonesia mencapai 2,5 juta ha 

(P2O-LIPI, 2018) atau sekitar 10% dari total terumbu karang dunia yaitu seluas 284.300 km2 

(Spalding et al. 2001) dengan penyumbang terbesar adalah coral triangle yang menyumbang 

sekitar 34% (luas 73.000 km2) terhadap total luas terumbu karang dunia (Burke et al. 2014). 

Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga karang dunia yang memiliki kekayaan 

jenis karang paling tinggi yaitu 569 jenis dari 82 marga dan 15 suku (Suharsono, 2014) atau 

sekitar 70% lebih jenis karang dunia dan 5 jenis diantaranya merupakan jenis yang endemik. 

Selanjutnya LIPI melalui Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) menyatakan bahwa penelitian dan 

pemantauan terumbu karang terhadap 1067 site di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa 

terumbu karang dalam kategori jelek sebanyak 386 site (36,18%), kategori cukup sebanyak 366 

site (34,3%), kategori baik sebanyak 245 site (22,96%) dan kategori sangat baik sebesar 70 site 

(6,56%). 

Indonesia juga mempunyai wilayah lamun dan mangrove yang luas. Berdasarkan penelitian 

P2O-LIPI (2018) luasan lamun Indonesia seluas  293.464 ha sedangkan luas kawasan mangrove 

berdasarkan data One Map Mangrove (2018) seluas 3,5 juta ha. 

 

1.2.2 Permasalahan 
Bidang kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya 

dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. 



Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam 

kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di 

bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari 

pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Berdasarkan Data Sensus Pertanian yang 

dipublikasikan oleh BPS menunjukkan adanya penurunan jumlah Rumah Tangga Perikanan dari 

1,6 juta (Sensus Pertanian 2003) menjadi 868,41 ribu (Sensus Pertanian 2013). Hal ini 

merupakan indikasi lebih menariknya usaha di sektor lain dibandingkan dengan usaha di sektor 

kelautan dan perikanan.  

Aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, 

wilayah pesisir, maupun lautan, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan 

dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam dan perubahan 

iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan 

perikanan, seperti kenaikan muka air laut yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau 

kecil dan sebagian wilayah/lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, 

peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (badai, siklon, banjir) yang berpengaruh 

terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana. 

Selain potensi bencana alam dan perubahan iklim, wilayah pesisir juga memiliki potensi 

kerusakan pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran dan 

permasalahan keterbatasan lahan. 

Pada saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memiliki berbagai tantangan yang 

perlu dijawab melalui program-program kerjanya. Tantangan ini sebagian merupakan 

pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga 

yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga 

tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan 

tersebut antara lain: 

1) Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia berjumlah 16,42 juta jiwa, dengan 

angka indeks kemiskinan 0,28, yang artinya sedikitnya 14,58 juta atau sekitar 90 persen 

dari 16,2 juta nelayan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil hidup di bawah garis 

kemiskinan (Tahun 2014). 

2) Adanya konflik kepentingan pemanfaatan ruang laut sehingga perlu mendesain 

penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang mendukung kinerja 

pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi perencanaan ruang laut nasional, 

perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perencanaan zonasi 

kawasan laut (kawasan strategi nasional, kawasan strategi nasional tertentu dan 

kawasan antar wilayah). 

3) Pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini belum optimal 

bahkan belum tergarap perlu diwadahi dalam jasa kelautan yang meliputi BMKT, wisata 

bahari, penataan pipa dan kabel bawah laut serta bangunan laut. 

4) Seringnya terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut menunjukkan kondisi ekosistem di 

wilayah pesisir dan laut sangat rentan. Upaya rehabilitasi kerusakan wilayah pesisir, 

reklamasi dan pengembangan kawasan pesisir, mitigasi bencana dan adaptasi 

perubahan iklim merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Ruang Laut yang diamanatkan oleh UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana 

telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2014. 



5) Pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut berupa izin lokasi dan izin 

pengelolaan dan izin pemanfaatan pulau-pulau kecilyang yang diamanatkan oleh UU 

Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan 

UU Nomor 32 Tahun 2014. 

6) Pengembangan wawasan dan budaya bahari melalui revitalisasi masyarakat hukum 

adat dan kearifan lokal di bidang kelautan. Selama ini masyarakat hukum adat dan 

masyarakat lokal belum diberi peran yang proporsional dalam pengelolaan wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana diamanatkan pada UU Nomor 27 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah 

diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat 

memiliki kewenangan dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan 

perairan pulau-pulau kecil. 

7) Lemahnya Tata kelola laut.Tata kelola kelautan selama ini selama ini belum mendapat 

perhatian secara bersama sehingga perlu untuk menyusun pengelolaan wilayah laut 

melalui Rencana Tata Ruang Laut Nasional, perencanaan zonasi di Kawasan Strategis 

Nasional/Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSN/KSNT), penyusunan rencana 

zonasi dan masterplan pulau-pulau kecil terluar serta validasi dalam rangka pembakuan 

nama pulau-pulau kecil, penyelesaian tata batas dengan negara tetangga melalui 

percepatan pembahasan dan penguatan diplomasi. 

8) Pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan yang belum optimal sehingga hal ini 

menjadi terlupakan bagi sebagian besar orang meskipun potensinya yang sangat besar. 

Sebagai salah satu sektor unggulan baru di Indonesia, ekonomi kelautan akan menjadi 

tumpuan harapan pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya mengingat potensi 

produksi yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas atau produk kelautan yang 

terus meningkat melalui sektor perekonomi kelautan (produksi garam, biofarmakologi 

laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel 

bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam) dan jasa 

kelautan (wisata bahari). 

9) Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang belum efektif. Efektifitas pengelolaan 

suatu kawasan konservasi perairan menjadi sedemikian penting mengingat selain dapat 

memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-

ekonomi masyarakat sekitar. Sesuai dengan komitmen Pemerintah RI bahwa sampai 

tahun 2020 menargetkan 20jt hektar untuk kawasan konservasi laut. Berdasarkan 

Convention on Biological Diversity (CBD) merekomendasikan luas kawasan konservasi 

laut sebesar 10% dari luas wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara. Kawasan 

konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan di 

WPP NRI serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Penetapan kawasan 

konservasi di pulau-pulau terluar juga mempunyai peran penting dalam memperkuat 

kedaulatan NRI. 

10) Konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah dalam rangka 

mempertahankan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian dan 

pemulihan populasi masih mengalami hambatan, hal ini disebabkan karena masih 

terbatasnya informasi ilmiah dan teknologi pembenihan ikan terancam punah masih 

belum banyak dikuasai. Otoritas Pengelolaan konservasi sumber daya ikan termasuk 

pelaksanaan CITES saat ini dalam proses pengalihan dari Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. 



11) Rendahnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-

pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi 

pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, 

sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan 

serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau 

kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian 

ekosistem.  

12) Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis Indonesia yang 

berada di wilayah Ring of Fire menyebabkan seringnya terjadi bencana di wilayah 

pesisir dan laut sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat 

rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas 

manusia.  

13) Rendahnya tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau 

kecil yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) keterbatasan akses masyarakat dalam 

pendanaan, informasi dan pasar, (2) relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan 

kelembagaan usaha masyarakat, dan (3) masih rendahnya produktivitas usaha 

masyarakat. 

 

  



2 Visi Misi dan Tujuan 

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2020-2024 

tidak memiliki visi dan misi menteri, melainkan harus mendukung visi dan misi Presiden dan 

Wakil Presiden. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut merupakan salah satu Unit Eselon I 

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab untuk membantu Presiden 

dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pengelolaan ruang laut.  

2.1 Visi Presiden 

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang 

berdaulat, adil dan makmur. Untuk visi pembangunan nasional 2020-2024 menggunakan Visi 

Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, 

berlandaskan gotong-royong" visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh 

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka 

saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai pada cita-cita kemerdekaan yang 

tertuang pada pembukaan UUD 1945 

2.2 Misi Presiden 

Untuk mencapai visi tersebut dilaksanakan dengan misi dan kegiatan prioritas presiden, 

diantaranya adalah : 

1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 

o Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak 

o Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan 

o Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan 

o Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 

o Menumbuhkan Kewirausahaan 

o Menguatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

2) Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 

o Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan 

Pancasila 

o Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastuktur 

o Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk 

Menyongsong Revolusi Industri 4.0 

o Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru 

o Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal 

o Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan 

3) Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan 

o Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan 

o Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi 

o Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan 

o Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial 

o Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan 

dan Kesenjangan Di pedesaan 

o Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga 



o Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar 

Wilayah 

 

4) Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan 

o Penggembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi 

o Mitigasi Perubahan Iklim 

o Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup 

5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 

o Pembinaan Ideologi Pancasila 

o Revitalisasi Revolusi Mental 

o Restorasi Toleransi dan Kerukuna Sosial 

o Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya 

o Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan 

o Mengambangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi 

6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 

o Melanjutkan Penataan Regulasi 

o Melanjutkan Reroemasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum 

o Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

o Penghormatan,Perlindungan,dan Pemenuhan HAM 

o Mengembangkan Budaya Sadar Hukum 

7) Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 

o Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif 

o Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang 

Profesional 

o Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelejen Yang Profesional dan Terpercaya 

8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 

o Aktualisasi Demokrasi Pancasila 

o Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional 

o Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi 

o Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien 

o Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

o Reformasi Pelayanan Publik 

9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 

o Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergis 

o Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa 

dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah 

o Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelanyanan 

Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru 

Tema pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah Indonesia berpenghasilan menengah-

tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan. 

Cita-cita Indonesia, di tahun 2045, pada satu abad Indonesia merdeka, mestinya Indonesia telah 

keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah, Indonesia telah menjadi negara maju dengan 

pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan. Produk 



Domestik  Bruto Indonesia mencapai 7 triliun dollar AS dan Indonesia sudah masuk 5 besar 

ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk 

membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi dan misi Kementerian Kelautan 

Perikanan ditetapkan sama dengan visi dan misi presiden dan wakil presiden 2020-2024. 

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan 

gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah 

ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama. 

2.3 Tujuan 

Tujuan pengelolaan ruang laut adalah: 

1) meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; 

2) meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 

3) menata dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan; 

4) meningkatkan pengelolaan sumberdaya hayati, non hayati dan buatan; dan 

5) melestarikan kawasan konservasi dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman 

hayati laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. 

2.4 Sasaran Strategis 

Sasaran strategis Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut: 

1) ...  

2) ... 

3) ..... 

4)  

  



3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi Dan 

Kerangka Kelembagaan 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan 

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian 

yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh 

sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 

ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan 

utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut 

diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, 

Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. 

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals 

(SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 

beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan 

terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga 

menjadi sangat penting. RPJMN 2020- 2024 akan mempengaruhi pencapaian target 

pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat 

kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle 

income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, 

layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. 

Arahan presiden untuk program prioritas pada lima tahun ke depan adalah, sebagai berikut : 

1) Pembangunan SDM. Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. 

Membangun SDM yang  pekerja  keras,  yang  dinamis.  Membangun SDM yang terampil, 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global untuk bekerja 

sama dengan kita. Diperlukan endowment fund yang besar untuk manajemen SDM. Kerja sama    

dengan industri juga penting dioptimalkan dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah 

jangkauan ke seluruh pelosok negeri. 

2) Pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. 

Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang 

mempermudah     akses     ke     kawasan     wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang 

mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. 

3) Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan 

Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yang pertama, 

UU Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut 

akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan 

puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi 



sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi 

sekaligus. 

4) Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. 

Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus 

dipotong. Birokrasi yang panjang  harus  kita  pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. 

Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, terlalu panjang dan banyak. Agar disederhanakan 

sampai dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai 

kompetensi. 

5) Transformasi ekonomi. 

Transformasi ekonomi perlu dilakukan, dari ketergantungan pada sumber daya   alam   menjadi 

daya   saing   manufaktur   dan   jasa    modern  yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi 

kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Dalam Rancangan Teknokratik RPJM 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan 

adalah sebagai berikut 

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas. Peningkatan 

inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. 

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing 

melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan 

pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta 

kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, 

energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. Kegiatan kelautan dan 

perikanan yang mendukung agenda memperkuat ekonomi, diantaranya melalui program 

prioritas peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan, program prioritas 

peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan program prioritas ketersediaan, 

akses, dan kualitas konsumsi pangan. Uraian terkait dengan program prioritas kelautan dan 

perikanan sebagai berikut: 

a) Program prioritas peningkatan  pengelolaan  kemaritiman dan kelautan, terdiri dari 

beberapa kegiatan prioritas, diantaranya: 

i. Kegiatan prioritas peningkatan ekosistem kelautan dan jasa kelautan dengan 

proyek priritas: 

 Proyek prioritas pengembangan wisata bahari (1) Kawasan yang 

dibangun sarana dan prasarana wisata bahari dan BMKT dan (2) 

Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan; (3) 

Keanekaragaman Hayati perairan yang dikelola pemanfaatannya 

secara berkelanjutan 

 Proyek prioritas pengembangan marine bioproduct (1) Pengelolaan 

biofarmakologi dan (2) Teknologi hasil riset pengolahan produk dan 

bioteknologi kelautan dan perikanan 

ii. Kegiatan prioritas peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan 

(WPP), penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta Pengelolaan 

Ruang Laut dengan proyek prioritas: 



 Proyek prioritas Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 

(1) Data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI, (2) Laut pedalaman, teritorial 

dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya, (3) 

Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan 

Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional, dan (4) Data 

dan/atau informasi stok sumber daya perikanan di Perairan Umum 

Daratan (PUD); 

 Proyek prioritas Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir (1) 

Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen rencana 

zonasidanrencanaaksipengelolaanruanglaut, (2) Kawasan strategis 

nasional dan kawasan strategis nasional tertentu yang memiliki 

rencana zonasi dan rencana aksi pengelolaan ruang laut yang 

ditetapkan melalui peraturan perundangan dan (3) Pengendalian 

pemanfaatan ruang laut, (4) monitoring evaluasi/kajian peninjauan 

kembali/peraturan turunan Pera- turan Daerah Rencana Zonasi 

WP3K, (5) Fasilitasi investasi PPK dan (6) Penataan Bangunan dan 

Instalasi Laut; 

iii. Kegiatan prioritas peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu 

dan nilai tambah produk dengan proyek prioritas nasional: 

 Proyek prioritas peningkatan produksi perikanan (1) Produksi induk 

unggul, (2) Benih bermutu ikan air tawar yang didistribusikan ke 

masyarakat, (3) Benih bermutu ikan air payau yang didistribusikan 

ke masyarakat, (4) Benih bermutu ikan air laut yang didistribusikan 

ke masyarakat, (5) Bantuan sarpras perikanan budidaya dan 

percontohan perbenihan ikan, (6) Bantuan sarpras dan percontohan 

produksi dan usaha perikanan budidaya, (7) Bantuan sarpras dan 

percontohan pakan ikan mandiri, (8) Kapal perikanan bantuan yang 

terbangun, (9) Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan 

yang terbangun, (10) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang di 

identifikasi dan/atau ditingkatkan fasilitasnya, (11) Pelabuhan 

Perikanan Nusantara (PPN) yang diidentifikasi dan/atau 

ditingkatkan fasilitasnya, (13) Pembangunan/rehabilitasi sarpras 

fasilitas pokok dan fungsional pelabuhan perikanan (UPTD Provinsi) 

– menu DAK Bidang KP, (14) Pengadaan sarpras pemberdayaan 

usaha nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil menu DAK bidang 

KP (15) Kapal perikanan yang menerapkan Logbook penangkapan 

ikan, (16) Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya 

 Proyek prioritas peningkatan produksi rumput laut (bibit rumput 

laut yang didistribusikan kemasyarakat) 

 Proyek prioritas peningkatan produksi garam (1) Lahan garam yang 

difasilitasi, (2) Pembangunan sarana niaga garam rakyat, dan (3) 

Pembangunan sarana niaga garam rakyat. 

iv. Kegiatan prioritas peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses 

perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap 

pengelolaan sumber daya dengan proyek prioritas nasional: 



 Proyek prioritas peningkatan perlindungan nelayan dan 

pembudidaya ikan (1) Nelayan yang terlindungi, (2) Luasan usaha 

budidaya yang dilindungi asuransi 

 Peningkatan akses pembiayaan usaha perikanan (1) Pelaku usaha KP 

yang terfasilitasi kredit, (2) Bidang lahan budidaya yang disiapkan 

sertifikasinya (bidang), (3) Fasilitasi sertifikasi hak atas tanah pelaku 

usaha KP, (4) Kemudahan berusaha dan berinvestasi 

v. Kegiatan prioritas peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan 

serta database kelautan dan perikanan dengan proyek prioritas nasional: 

 Proyek prioritas Peningkatan SDM kelautan dan perikanan (1) 

Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih, (2) Kelompok 

pelaku utama/usaha yang mendapatkan pendampingan dari 

penyuluh KP, (3) Sarpras Pelatihan dan penyuluhan Kelautan dan 

Perikanan 

 Penguatan riset dan jaminan mutu (1) Penguatan riset dan jaminan 

mutu, (2) Sarpras riset perikanan, (3) Sarpras riset kelautan, (4) 

Sarpras riset data satelit radar, (5) Penerapan Teknologi Adaptif 

Lokasi Hasil Riset Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (6) 

Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi Hasil Riset Perikanan (7) 

Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi Hasil Riset Kelautan (8) 

Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan 

(9) Sarana dan prasarana pengawasan karantina, (10) Operasional 

pengawasan mutu produk hasil perikanan, (11) Sarana dan 

prasarana pengujian mutu, dan (12) Penerapan sistem jaminan 

kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. 

vi. Kegiatan prioritas peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan 

pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatanrantaipasok 

denganproyek prioritas Pengembangan 18 TN Prioritas dan TWA Prioritas 

untuk mendukung KSPN (Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada 

Kawasan Konservasi (Bahari: TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Takabonerate) 

b) Program prioritas Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor 

riil, dan industrialisasi, dengan proyek prioritas pengembangan industri 

Kemaritiman dan Perikanan yang terdiri dari: 

i. Implementasi rencana aksi pengembangan kemampuan industri perkapalan 

ii. Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan 

iii. Sarana distribusi hasil perikanan yang diadakan 

iv. Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner 

v. Promosi skala internasional 

vi. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi unit 

pengolahan ikan 

vii. Penyediaan dan optimalisasi unit pengolahan ikan 

viii. Sentra pengolahan hasil KP yang menerapkan konsep zero waste melalui 

pengembangan produk bernilai tambah 

c) Program prioritas ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan dengan 

kegiatan prioritas peningkatan kualitas konsum- si, keamanan, fortifikasi dan 

biofortifikasi pangan dengan proyek pri- oritas peningkatan konsumsi ikan. 

2) Agenda Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan. 



Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana 

pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu 

menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 1) 

Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah, 2) Distribusi pusat-pusat 

pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, 3) Peningkatan daya saing wilayah 

yang inklusif, 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam 

mendukung ekonomi unggulan daerah, serta 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan 

pelayanan dasar secara merata. 

3) Agenda Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. 

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan 

yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk 

meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan 

cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan 

penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) 

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) 

Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, 

perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas 

dan daya saing. Terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah 

pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi bidang kelautan dan perikanan. 

4) Agenda Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Pembangunan kebudayaan dan 

karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk 

mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu 

berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, 

jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang 

membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan 

secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: 1) 

Memperkukuh ketahanan budaya bangsa, 2) Memajukan kebudayaan, 3) Meningkatkan 

pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama, 4) Meningkatkan kualitas dan 

ketahanan keluarga 5) Meningkatkan budaya literasi. Terkait dengan pembangunan 

kelautan dan perikanan adalah Program Prioritas Pengembangan budaya bahari dan 

sumber daya maritim, diantaranya adalah Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di 

Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya. 

5) Agenda Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengem• bangan Ekonomi & 

Pelayanan Dasar. 

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta 

mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan 

pemban- gunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: 

1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk meng- etahui kebutuhan 

infrastruktur wilayah, 2) Peningkatan pengaturan, pem- binaan dan pengawasan dalam 

pembangunan, 3) Pengembangan infra- struktur perkotaan berbasis TIK, 4) Pembangunan 

dan rehabilitasi sarana dan prasarana 5) Mempermudah perijinan pembangunan 

infrastruktur. 

6) Agenda Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan 

Iklim. 

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya 

tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan 



lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan 

diarahkan melalui kebijakan: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) Peningkatan 

ketahanan bencana dan iklim; serta 3) Pembangunan rendah karbon. Terkait dengan 

pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya adalah kegiatan prioritas, 

penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

(penurunan sampah yang terbuang ke laut), kegiatan prioritas pemulihan pencemaran dan 

kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup (kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil 

rusak yang dipulihkan, kawasan konservasi perairan). Selanjutnya terkait dengan 

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup, diantaranya adalah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang 

pulih kembali kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau- pulau kecil baru (nasional 

dan daerah) yang ditetapkan, kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau- pulau kecil 

yang operasional, keanekaragaman hayati perairan yang dikelola pemanfaatannya secara 

berkelanjutan, jejaring, kemitraan/kerjasama, dan konvensi konservasi keanekaragaman 

hayati laut, keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau 

dilestarikan, kawasan konservasi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan, 

pembangunan/rehabilitasi prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan 

konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk proyek prioritas nasional pemulihan habitat 

spesies terancam punah, diantaranya adalah penanganan permasalahan di kawasan 

konservasi (open area). Untuk proyek prioritas nasional peningkatan ketahanan iklim 

sektor kelautan dan pesisir, diantaranya adalah data dan/atau informasi pemetaan 

sumberdaya kawasan pesisir, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat 

ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim, dan rehabilitasi hutan 

mangrove/pantai. Untuk kegiatan prioritas nasional rendah karbon pesisir dan laut, proyek 

prioritas nasional nya adalah inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan, 

kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi dan rehabilitasi hutan 

mangrove/pantai. Pada Program Prioritas “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”, 

Kegiatan Prioritas “Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup”, dan Proyek Prioritas Nasional “Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas 

Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup” terdapat output kegiatan 

priroritas: a) Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan 

negara lain, b) Masyarakat KP yang teredukasi kegiatan penyadartahuan pemanfaatan 

sumber daya kelautan yang tertib dan bertanggung jawab, c) Masyarakat KP yang mengikuti 

penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan 

bertanggungjawab, d) Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam 

membantu pengawasan SDKP. 

Sedangkan pada Program Prioritas “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”, Kegiatan 

Prioritas “Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup”, dan Proyek Prioritas Nasional “Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup” terdapat output kegiatan prioritas: Pelaku usaha pemanfaatan kawasan 

konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya 

7) Agenda Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. 

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta 

pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan 

negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 

dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: 1) Reformasi 

kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, 2) Meningkatkan hak hak 



politik dan kebebasan sipil, 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata 

kelola keamanan siber, 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti 

korupsi.Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri. 

Terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan, terdapat Program Prioritas “Menjaga 

Stabilitas Keamanan Nasional”, Kegiatan Prioritas “Penguatan Keamanan Laut” dengan 

Proyek Prioritas Nasional “Pembangunan Pusat Informasi Maritim dan Sistem Penginderaan 

(Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi)”, “Pelaksanaan Operasi 

Keamanan Laut (operasi kapal pengawas, operasional speedboat/ RIB/rubberboat, kapal 

pengawas yang dibangun, speedboat yang dibangun, armada pengawasan SDKP yang siap 

operasi, bangunan/ pos pengawasan SDKP yang dibangun)”, dan “Pelaksanaan Operasi 

Udara (Operasi Pesawat Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan). 

Pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang 

kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga. 

Pencapaian peran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan yang terkait dengan 

prioritas pembangunan kedepan, diantaranya adalah memperkuat ketahanan ekonomi 

untuk pertumbuhan yang berkualitas, memperkuat mengembangan wilayah untuk 

mengurangi kesenjangan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berdaya saing, membangun kebudayaan dan karakter bangsa, memperkuat infrastruktur 

untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan 

hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan, memperkuat stabilitas 

polhuhankam dan transformasi pelayanan publik. 

 

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Rencana pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir 

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi 

sangat penting. Pelaksanaan pembangunan tahun 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian 

target pembangunan dalam RPJPN, dimana akan fokus pada penataan sarana prasarana, 

pemantapan kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan pelaku usaha 

termasuk usaha perlindungan nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya.  

Arahan Presiden untuk pembangunan kelautan dan perikanan adalah memperbaiki hubungan 

dengan nelayan dan perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat. 

Prioritas pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang diharapkan dapat mengisi 

agenda pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024, diantaranya adalah: 

1. Penguatan ketahanan ekonomi bidang kelautan dan perikanan akan dipacu untuk tumbuh 

lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing, diantaranya dilakukan melalui agenda pengelolaan 

sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan melalui pengelolaan 

sumberdaya kelautan dan perikanan dan akselerasi peningkatan nilai tambah industrialisasi 

kelautan dan perikanan. 

2. Pengembangan wilayah bidang kelautan dan perikanan, dilakukan melalui penguatan sentra 

kelautan dan perikanan dengan kerangka hulu-hilir berbasis wilayah pengelolaan perikanan 

Negara Republik Indonesia. Pengembangan ekonomi dilakukan melalui penguatan industri 



kelautan dan perikanan, penataan pelabuhan perikanan dan pengembangan klaster/sentra 

produksi kelautan dan perikanan. 

3. Penguatan SDM kelautan dan perikanan dilakukan melalui pengembangan pendidikan dan 

pelatihan vokasi dalam menyediakan SDM unggul dan berdaya saing untuk mengelola 

sumberdaya secara berkelanjutan dengan menghasilkan lulusan pendidikan dan pelatihan 

vokasi yang membentuk start up/wirausaha baru, mengembangkan kurikulum 

kewirausahaan dengan pendekatan Teaching Factory dan memperkuat link and match 

berbasis kerjasama dengan industri, menguatkan Pendidikan Tinggi berkualitas 

(pembangunaan kampus pendidikan yang terintegrasi dengan kegiatan riset), 

mengembangkan modul dan kurikulum berbasis SKKNI dan kebutuhan organisasi, 

mengembangkan sertifikasi kompetensi KP sesuai kebutuhan DUDI yang pelaksanaannya 

berkerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi, meningkatkan kompetensi tenaga 

pendidik dan tenaga pelatih sesuai bidang keahlian/keilmuan yang dibutuhkan, 

meningkatkan kapasitas dan standarisasi sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan 

dan penumbuhan budaya maritime. 

4. Untuk membangun karakter kebudayaan dan karakter bangsa bidang kelautan dan 

perikanan dilakukan melalui pengembangan budaya bahari pada generasi muda sebagai 

jadi diri negara kepulauan, Gita Laut dan Kearifan Lokal. 

5. Dalam rangka penguatan infrastruktur dan pelayanan dasar bidang kelautan dan perikanan, 

dengan mengacu pada prioritas PP 32 tahun 2019 tentang perencanaan ruang laut maka 

pembangunan ke depan akan fokus pada pembangunan 181 pusat pertumbuhan perikanan 

dan kelautan, 50 pusat industri kelautan, 16 lokasi sentra kelautan dan perikanan terpadu, 

82 pelabuhan perikanan dan 426 proyek strategis nasional. Selain itu pembangunan 

infrastruktur ke depan, juga dilakukan melalui pembangunan bangunan di pesisir dan laut 

berbasis mitigasi dan bencana, infrastruktur untuk penanganan penurunan tanah di pesisir 

utara Jawa, infrastruktur untuk penanganan rob di area pesisir utara Jawa, infrastruktur 

untuk pemenuhan kebutuhan air baku perkotaan di pesisir utara Jawa. irigasigasi untuk 

lahan perikanan budidaya air tawar beririgasi, infrastruktur lahan perikananbudidaya 

airpayau beririgasi, dan infrastruktur lahan tambak garam rakyat beririgasi. 

6. Dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan 

perubahan Iklim bidang kelautan dan perikanan dilakukan melalui perlindungan plasma 

nuftah, Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan 

Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan: (1) 

Penanganan Pencemaran di Pesisir dan Laut; (2) Penanganan Sampah Domestik, Industri, 

dan Plastik; serta (3) Penanggulangan Sampah Spesifik dan Limbah B3. Rehabilitasi dan 

Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan: 

Konservasi Dan Restorasi Kawasan Pesisir Dan Laut; Serta Pembangunan Kawasan 

Konservasi Eksitu Dan Insitu dan Pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan yang 

dilaksanakan dengan (1) Inventarisasi dan rehabilitasi mangrove; serta (2) Inventarisasi 

dan rehabilitasi padang lamun. Mengacu pada prioritas PP 32 tahun 2019 tentang 

perencanaan ruang laut maka fokus pembangunan lingkungan hidup ke depan adalah 

perluasan luas kawasan konservasi (30 juta ha), 15 daerah cadangan carbon biru, 7 

kawasan yang signifikan yang logis dan biologis, 173 kawasan konservasi, 5 kawasan 

penghasil ikan secara berkenjutan, 3 lokasi situs warisan dunia alami dan 1.167 lokasi 

kawasan perlindungan BMKT. 



7. Dalam rangka menjaga stabilitas Polhukam di laut, agenda bidang kelautan dan perikanan 

ke depan diantaranya dilakukan melalui Pembrantasan IUU Fishing sebagai kejahatan 

nasional yang terorganisir menuju Legal, dan Reported, Regulated Fishing (LRRF).  

 

Sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia yang memiliki luas laut 70 % dari total luas 

wilayahnya, pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia merupakan salah satu prime 

mover dalam percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam 5 tahun 

ke depan. Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 dilakukan untuk mewujudkan 

sektor kelautan dan perikanan yang berdaulat, maju, mandiri dan berbasiskan kepentingan 

nasional melalui pendekatan pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.  

Isu strategis dan tantangan pembangunan kelautan dan perikanan dalam lima tahun ke depan, 

diantaranya adalah (1) Pemberantasan Perikanan Ilegal, tanpa pelaporan, dan tak diatur (IUU 

fishing), (2) Keberlanjutan (sustainability) Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, (3) 

Peningkatan kesejahteraan (prosperity) masyarakat, (4) Meningkatan daya saing industri 

perikanan, (5) Pengembangan SDM dan IPTEK Kelautan dan Perikanan, (6) Pembangunan 

Sumber Daya Kelautan. 

Pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang kokoh 

dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga. 

Pencapaian tersebut dilakukan melalui implementasi prioritas pembangunan kelautan dan 

perikanan diantaranya adalah: 

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, 

pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, 

peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup 

nelayan. 

2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja, 

peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha 

budidaya. 

3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan 

baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, 

peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa.. 

4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan 

sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait 

5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan  

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan pada visi dan misi Presiden 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Kebijakan Pokok 

Kebijakan pokok pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan 

industrialisasi kelautan dan perikanan yang dapat menyerap lapangan pekerjaan dan 

meningkatkan devisa  negara,  yaitu melalui delapan kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 

1). Peningkatan SDM yang unggul, 2). Pemberdayaan dan perlindungan usaha, 3). 

Pengelolaan SDKP yang berkelanjutan, 4). Peningkatan pengawasan SDKP, 5). 

Industrialisasi kelautan dan perikanan, 6). Peningkatan usaha dan investasi, 7). Penguatan 



kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan yang faktual dan komunikasi 

ndengan stakeholer, dan 8). Reformasi birokrasi. 

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, 

sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, 

sosial dan budaya bagi kepentingan bersama. 

a. Peningkatan SDM yang unggul. 

Peningkatan SDM yang Unggul dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

i. Peningkatan kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembangunan 

Politeknik Kelautan dan Perikanan baru, (b) Peningkatan kapasitan 

kelembagaan pendidikan (dari Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) 

menjadi Politeknik KP, (c) Peningkatan kualitas peserta didik (tata 

penyelenggaraan pendidikan, standarisasi, dan sertifikasi), (d) Peningkatan 

kompetensi peserta pelatihan (aparatur dan non aparatur), (e) 

Pengembangan sistem penyuluhan (standarisasi, sertifikasi, kelembagaan, 

dan ketenagaan) (f) Penguatan link and match pendidikan vokasi dengan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), (g) Sertifikasi kompetensi SDM 

Aparatur dan Non aparatur (termasuk tenaga pengajar), (h) Pengembangan 

SDM Kelautan dalam mendukung Kebijakan Industri 4.0, (k). Pengembangan 

pendidikan dan pelatihan vokasi, serta sistem penyuluhan kelautan dan 

perikanan berbasis digital, dan (l). Penyediaan dan penguatan sarpras 

pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. (k) peningkatan kapasitas tenaga 

pendidik, pelatih, dan penyuluh KP. 

  



ii. Peningkatan inovasi teknologi dan riset bidang kelautan dan perikanan.  

Langkah operasional dilakukan melalui : (a) Riset perikanan yang inovatif 

dan implementatif (pengkajian stok sumberdaya ikan di 11 WPPNRI dan 14 

KPP-PUD, rekayasa teknologi dan genetika induk/benih/bibit unggul 

budidaya perikanan, dll), (b) Riset pengolahan produk dan bioteknologi 

kelautan dan perikanan, (c) Riset sosial ekonomi kelautan dan analisis 

kebijakan kelautan dan perikanan, (d) Riset kelautan (perubahan iklim, 

pemanfaatan ruang laut, dan garam dll), (e) Pengelolaan alih teknologi 

bidang kelautan dan perikanan, Peningkatan hilirisasi hasil riset inovatif ke 

dunia industry (f) Meningkatkan dukungan riset dan teknologi dalam 

prosess pengambilan kebijakan “science based policy” (g) Penyediaan dan 

penguatan sarana dan prasarana riset KP sesuai standar, (h) Peningkatan 

kapasitas SDM riset kelautan dan perikanan, (i) Meningkatkan desimenasi 

hasil riset inovatif kepada pelaku utama/usaha kelautan dan perikanan 

melalui pendampingan penyuluhan KP 

b. Pemberdayaan dan perlindungan usaha dilakukan dalam rangka mendukung 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan usaha kelautan dan 

perikanan. Upaya pemberdayaan dan perlindungan usaha dilakukan melalui: 

i. Pemberdayaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, yang mencakup upaya 

(a) Pendataan pelaku usaha, (b) Penguatan kelembagaan pelaku 

usaha/masyarakat, (c) Perluasan jangkauan penyaluran dana kelolaan & 

penguatan kelembagaan LPUMKP, (d) Afirmasi bantuan pemerintah, (e) 

Kemitraan usaha, (f) Pendampingan & pembinaan usaha 

ii. Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan, yang mencakup upaya (a) 

Jaminan risiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan & pergaraman, (b) 

Pengendalian impor komoditas perikanan, Pengendalian impor garam, (d) 

Jaminan keamanan dan keselamatan, (e) Advokasi nelayan 

c. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dilakukan 

dalam rangka menerapkan prinsip- prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan 

perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan dilakukan 

dengan strategi: 

i. Mengelola Sumber Daya Perikanan Budidaya Yang Berkelanjutan dilakukan 

dalam rangka menerapkan prinsip- prinsip pengelolaan sumber daya 

perikanan budidaya bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan. 

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya dilakukan 

dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan 

spasial dengan strategi 

1. Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya Berkelanjutan 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) pemetaan 

potensi kawasan perikanan budidaya berbasis daya dukung dan daya 

tampung, (b) Penerapan Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA) 

(c) Implementasi culturebased fisheries (CBF) di perairan umum 

terbatas (d) Penguatan sistem survailance monitoring penyakit ikan 

(SSMPI) Implementasi sertifikasi sistem produksi perikanan budi- 

daya dengan mempertimbangkan prinsip cara berbudidaya ikan 

yang baik (f) penguatan kelembagaan pengelola kawa- san perikanan 

budidaya (g) penguatan sistem monitoring residu (h) Penguatan 



pengelolaan dan pembangunan pos pelayanan ikan terpadu 

(POSIKANDU) di kawasan perikanan budidaya (i) penguatan dan 

harmonisasi program dan regu- lasi yang bersifat intra dan 

intersektoral 

2. Optimalisasi Produksi Perikanan Budidaya 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pengembangan 

budidaya perikanan dengan kluster ko- moditas unggulan berbasis 

kewilayahan, (b) Pembangunan sistem logistik perbenihan untuk 

penyediaan induk unggul, benih ikan bermutu dan bibit rumput laut, 

(c) pengembangan pakan ikan mandiri (d) Intensifikasi dan 

ekstensifikasi produksi perikanan, (e) Inovasi, diseminasi, dan 

pendampingan teknologi budidaya yang modern (f) Pengembangan 

indus- trialisasi perikanan budidaya yang terintegrasi dari hulu ke 

hilir, (g) Peningkatan penerimaan negara (PNBP dari SDA perikanan 

dan pajak perikanan) (h) penguatan sistem penda- taan produksi 

ikan (i) penguatan tata kelola kemitraan usaha perikanan budidaya 

3. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pem- bangunan 

infrastruktur untuk mendukung usaha perikanan budidaya di 

tambak/kolam/perairan umum (b) Pembangunan Balai Benih 

Ikan/unit pembenihan/Broodstock centre (c) Penguatan UPT balai 

budidaya perikanan, (d) Penguatan faktor input sarana produksi 

perikanan lainnya, (e) Sinergi lintas sektor untuk penyediaan sarpras 

dasar perikanan (f) pengembangan sarana prasarana produksi 

berbasis teknologi digital (g) Penataan dan revitalisasi tambak atau 

kolam (h) Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat 

dalam pengelolaan infrastruktur kawasan 

ii. Mengelola Sumber Daya Perikanan tangkap yang berkelanjutan. Pengelolaan 

perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola 

sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, 

dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Optimalisasi Produksi dan Produktivitas Perikanan Tangkap 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Inten- sifikasi 

dan ekstensifikasi produksi perikanan, (b) Pemba- ngunan armada 

penangkapan ikan nasional, (c) Pengelolaan pelabuhan perikanan 

dan kesyahbandaran, 

2. Modernisasi dan penguatan integrasi hulu hilir industrialisasi 

perikanan tangkap, (e) Pengelolaan Perairan Umum Daratan (PUD) 

(penataan ruang, pemanfaatan, restocking, perlindungan spesies 

endemik dan pembentukan pengelolaan PUD), (f) Peningkatan 

penerimaan negara (PNBP dari SDA perikanan dan pajak perikanan). 

3. Penyediaan Sarpras Perikanan Tangkap.  

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembangunan 

pelabuhan perikanan prioritas, (b) Penguatan UPT pelabuhan 

perikanan, (c) Penguatan faktor input sarpras pro- duksi perikanan, 

(d) Sinergi lintas sektor untuk penyediaan sarpras dasar perikanan. 



4. Pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan 

Perikanan (WPP). Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan 

Negara Repu- blik Indonesia (WPPNRI) akan diwujudkan melalui 

pendeka- tan pembangunan berkelanjutan dengan sistem kuota yang 

berbasis data serta menginisiasi model pengelolaan ber- basis 

elektronik. Untuk pengelolaannya WPP dikelola oleh lembaga 

pengelola perikanan WPP NRI yang memiliki tugas melakukan 

koordinasi, evaluasi, dan memberikan masukan dalam penyusunan 

dan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), serta 

memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan 

perikanan berkelanjutan di WPPNRI. Pengkajian stok ikan dilakukan 

oleh Komnas- jikskan yang bertugas menghasilkan rekomendasi 

tentang potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB). 

Rekomendasi tersebut selanjutnya digunakan untuk penen- tuan 

Arah Tindakan Pengelolaan YangSpesifik.  

5. Tata kelola WPPNRI dilakukan melalui (a) RPP dilaksanakan di 11 

WPPNRI secara terintegrasi, (b) Sistem perizinan pusat dan daerah 

yang terintegrasi dapat diimplementasikan, (c) Implementasi 

tindakan pengelolaan berlaku sesuai kebutu- han dan karakteristik 

masing-masing WPPNRI, (d) Penyiapan data perikanan untuk 

memenuhi kebutuhan tindakan pengelolaan di masing – masing 

WPPNRI. Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pe- 

nguatan data stok sumber daya ikan di 11 WPP, (b) ope- rasionalisasi 

lembaga pengelola WPP, (c) Penerapan kuota penangkapan dan 

penataan peizinan penangkapan ikan dengan prinsip kehati-hatian, 

(d) Strategi pemanfaatan (har- vest strategy), (e) Pengembangan 

komoditas unggulan di setiap WPP,(f) Implementasi port state 

measurement agreement(PSMA), (g) Pembatasan ukuran kapal 

penangkap ikan, (h) Penggunaan alat penangkap ikan (API) ramah 

lingkungan, (i) Pengelolaan pelabuhan perikanan dan 

kesyahbandaran, (j) Penataan ruang laut dan rencana zonasi serta (k) 

Pengelo- laan kawasan koservasi. 

6. Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya 

ikan dan usaha perikanan tangkap 

7. Peningkatan keberdayaan nelayan untuk mewujudkan usaha 

perikanan tangkap yang berdaya saing dan berkelanjutan 

iii. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang berdaya saing dilaksanakan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Zonasi dan tata ruang laut.  

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penye- lerasan 

ruang laut dan daratan (b) Penyusunan rencana zo- nasi dan aturan 

turunannya, (c) Pengendalian pemanfaatan ruang, (d) Peningkatan 

peran Indonesia dalam kerja sama bilateral, regional dan multilateral, 

(e) Diplomasi penyelesaian batas maritim, (f) Kepastian 

pemanfaatan ruang untuk siner- gisitas program pembangunan (g) 

Monitoring evaluasi/kaji- an peninjauan kembali/peraturan turunan 



Peraturan Daerah Rencana Zonasi WP3K, (h) Fasilitasi investasi PPK, 

(i) Penataan Bangunan dan Instalasi Laut. 

2. Pengembangan Produk dan Jasa Kelautan. Langkah operasional yang 

akan dilakukan adalah (a) Pengelolaan PPKT dan Wilayah 

Perbatasan Laut (SKPT) termasuk promosi dan investasi 

pemanfaatan pulau-pulau kecil, sertifikasi hak atas tanah pulau 

kecil/terluar serta Modeling kluster PPK, (b) sarana dan prasana 

infrastruktur di pesisir dan pulau-pulau kecil, (c) Penyelamatan dan 

pemanfaatan potensi kelautan yang memiliki nilai keekonomian, (d) 

Industrialisasi Garam dan Biofarmakologi Laut, (e) Optimalisasi 

Pemanfaatan Produk Kelautan: Bioteknologi (Marine Bioproduct), (f) 

Inisiasi dan Fasilitasi Peningkatan Daya Sa- ing Destinasi Unggulan 

Pariwisata Bahari, (g) Pemanfaatan Jasa Kelautan : BMKT, Bangunan 

Laut, Energi terbarukan, (h) Branding Produk Kelautan. 

3. Konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan. Langkah 

operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pe- ngelolaan kawasan 

konservasi perairan, (b) Pengelolaan dan pemanfaatan konservasi 

keanekaragamaan hayati perairan secara bekelanjutan, (c) 

Perlindungan dan Pemulihan Eko- sistem Laut (Penebaran benih 

komoditas lokal seperti benih lobster, kepiting dan ikan lainnya). 

4. Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim. Langkah 

operasional yang akan dilakukan adalah (a) Reha- bilitasi wilayah 

pesisir (termasuk pembangunan greenbelt) dan lingkungan laut, (b) 

Pengembangan kawasan pesisir tangguh, (c) Sistem peringatan dini 

kebencanaan wilayah perisir laut, (d) Pengendalian pemanfaatan 

ruang, (e) Fasili- tasi Pengelolaan Reklamasi di wilayah Pesisir dan 

Pulau- pulau Kecil, (g) Pembangunan pusat restorasi dan 

pengelolaan ekosistem pesisir. 

5. Penanganan Pencemaran Laut dan Sampah Plastik. Langkah 

operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pengu- rangan sampah 

plastik dilaut, (b) Pengembangan inovasi te- knologi dalam 

pengelolaan sampah laut, (c) Pengembangan indikator Ocean Health 

Index (OHI), (d) Sosialisasi penya- daran masyarakat (Gita laut), (e) 

Gerakan bersih pantai dan Pandu Laut. 

6. Penumbuhan Budaya Bahari. Langkah operasional yang akan 

dilakukan adalah (a) Pe- ngarusutamaan modal sosial dan budaya 

maritim, (b) Pe- nguatan masyarakat hukum adat, tradisional dan 

lokal serta budaya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, (c) 

Keari- fan lokal budaya maritim (d) Muatan kurikulum budaya ma- 

ritim sejak pendidikan dasar, (e) Sekolah Pantai Indonesia, (f) 

Jambore Pesisir,. 

7. Riset & Data Kelautan. Langkah operasional yang akan dilakukan 

adalah (a) Pusat Data Kelautan/Ocean National Data Centre (Data 

dan infor- masi pemetaan sumber daya kawasan pesisir, 

karakteristik sumber daya laut per WPP, Data satelit radar, (b) 

Teknologi adaptif lingkungan, (c) Hilirisasi hasil inovasi dan riset 

DUDI dan Masyarakat, (d) Pengembangan inovasi teknologi dalam 



pengelolaan sampah laut, energi terbarukkan bioteknologi, garam dll, 

(e) Digitalisasi Penyelenggaraan Riset Kelautan, (f) Penguatan 

infrastruktur riset kelautan. 

iv. Pengelolaan SDKP, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang sensitif terhadap 

Kerentanan Bencana & Perubahan Iklim. Dilaksanakan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Peningkatan Mitigasi bencana & adaptasi perubahan iklim 

2. Pengarusutamaan pembangunan sarana dan prasarana KP yang 

adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim 

3. Penyiapan program khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi 

bencana di pesisir dan pulau•pulau kecil 

4. Peningkatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 

dilakukan dalam rangka membangun kedaulatan yang mampu 

menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya 

kelautan dan perikanan. 

v. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. dilaksanakan dengan 

strategi: 

1. Pencegahan terjadinya pelanggaran di bidang kelautan dan 

perikanan Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: (a) Pe- 

ningkatan kesadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan SDKP 

yang tertib dan bertanggung jawab, (b) Pemberian pemahaman 

kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain, 

(c) Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung 

pengawasan SDKP. 

2. Pemantauan terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan 

dan perikanan. Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: (a) 

optimalisasi sistem pemantauan dan pengelolaan data pengawasan 

SDKP berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, (b) operasional 

pemantauan patroli pesawat udara 

3. Operasional Pengawasan SDKP. Langkah operasional yang akan 

dilakukan adalah: (a) pe- ngawasan kepatuhan pelaku usaha sumber 

daya perikanan, (b) pengawasan kepatuhan pelaku usaha sumber 

daya kelautan 

4. Operasi Armada Pengawasan SDKP. Langkah operasional yang akan 

dilakukan adalah: (a) ope- rasional kapal pengawas; (b) operasional 

speedboat/ RIB/rubber boat pengawas, (c) implementasi pola 

operasi pencegatan (intercept) secara terintegrasi, (d) kerjasama 

operasi pengawasan di laut 

5. Penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Langkah 

operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penataan dan penguatan 

peraturan perundang- undangan bidang Pengawasan SDKP, (b) 

pendekatan multidoors dalam pengungkapan kasus TPKP yang 

melibatkan korporasi trans-nasional, (c) Pemberian sanksi yang 

tegas dan mem- berikan efek jera bagi para pelaku TPKP (d) 

Penenggela- man kapal ikan ilegal, (e) Penguatan Satgas 

Pemberantasan Illegal Fishing. 



vi. Industrialisasi kelautan dan perikanan, dilakukan dalam rangka penyerapan 

lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan 

masyarakat. Upaya yang dilakukan diantranya adalah (a) Peningkatan mutu, 

nilai tambah dan daya saing dilaksanakan dalam rangkameningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan investasi bidang kelautan dan perikanan, 

dilakukan melalui: 

1. Meningkatkan mutu, nilai tambah dan daya saing dilaksanakan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

2. Penguatan konektivitas, konsolidasi muatan hulu•hilir, penyediaan 

sarpras logistik, dan terciptanya efisiensi biaya logistik Langkah 

operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pemetaan dan 

pemantauan logistik ikan, (b) Penataan ran- tai pasok hasil 

perikanan, (c) Kerjasama pengadaan dan pe- nyimpanan ikan, (d) 

Kerjasama pendistribusian dan penye- diaan layanan jasa logistik, (e) 

Penyediaan sarana prasarana logistik hasil kelautan dan perikanan, 

(f) Pembangunan kori- dor logistik dalam rangka SLIN, dan (g) 

Pelaksanaan sistem resi gudang perikanan. 

3. Pembinaan mutu usaha Pengolahan dan pemasaran ikan skala mikro 

kecil, menengah, dan besar. Langkah operasional yang akan 

dilakukan adalah (a) Pener- bitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan 

(SKP), (b) Pembinaan Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil dan 

Menengah Be- sar, (c) Perumusan Rancangan Standar Nasional 

Indonesia (RSNI) produk hasil KP, (d) Pemetaan kebutuhan bahan 

baku industri (e) Penyediaan sarana prasarana pengolahan, dan (f) 

Pengembangan Diversifikasi Produk Perikanan Kelautan yang 

bernilai tambah. 

4. Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat, pemenuhan gizi protein 

untuk mengatasi stunting melalui GEMARIKAN 

a. Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Peta 

kebutuhan dan preferensi konsumen dalam negeri, 

b. Pembinaan dan pengelolaan pasar ikan yang bersih dan 

modern, (c). Pelaksanaan safari GEMARIKAN diwilayah 

prioritas penanganan stunting, (d) Promosi dan kampanye 

digital, (e) Penguatan peran forum peningkatan konsumsi 

ikan (forikan), dan (f) Pelaksanaan Bazar Produk Perikanan. 

5. Penanganan hambatan dagang, promosi dan fasilitasi pemasaran 

(market engagement) 

6. Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Perundingan 

penurunan tarif impor dan penanganan hambatan non-tarif di 

negara mitra, (b) Promosi dan branding produk perikanan Indonesia 

di pasar internasional, (c) Market intelijen yang melibatkan 

perwakilan RI diluar negeri, (d) Diversifikasi pasar baru di Afrika, 

Eurasia, Amerika Latin dan Timur Tengah. 

7. Peningkatan penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran 

inovatif oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan. Langkah 

operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyediaan Teknologi 

Inovatif, (b) Penerapan Teknologi Inovatif, (c) Penguatan Kerja Sama, 



dan (d) Fasilitasi penerapan tanda SNI pada produk olehan hasil 

perikanan. 

8. Uji coba penerapan sistem pengolahan Nirlimbah pada UMKM 

Pengolahan (zero waste) di satu lokasi percontohan. Langkah 

operasional yang akan dilakukan adalah (a) Identi- fikasi 

pengembangan sentra pengolahan produk zero waste, (b) 

Pembangunan Sentra Produk Zero Waste, (c) Bimbingan teknis 

cara pengolahan ikan yang baik di sentra pengolahan zero waste, dan 

(d) Fasilitasi, sertifikasi, jaminan mutu dan akses pasar. 

9. Penguatan Sistem Karantina Ikan. Langkah operasional yang akan 

dilakukan adalah (a) Penguatan sistem karantina ikan, (b) Sinergi 

pengawasan lalu lintas ikan, (c) Pelayanan tindak karantina ikan di 

entry dan exit point serta pos lintas batas (gateway) wilayah 

perbatasan, (d) Pengendalian agen hayati yang dilindungi, dilarang 

dan bersifat invasif 

10. Peningkatan usaha dan investasi Kelautan dan Perikanan. 

Peningkatan usaha dan investasi kelautan dan perikanan dilakukan 

melalui strategi 

11. Penyederhanaan perizinan untuk peningkatan usaha dan investasi 

berbasis transformasi digital. Strategi ini dilakukan dengan 

pendekatan pengembangan kewirausahaan dan perluasan jangkauan 

pembiayaan usaha kelautan dan perikanan. Langkah operasional 

yang akan dilakukan (a) Jaminan kepastian usaha dan 

penyederhanaan perizinan berbasis industri 4.0, (b) Promosi 

investasi, (c) Pengembangan kewirausahaan 

vii. Penguatan kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan 

yang faktual dan komunikasi dengan stakeholders dilakukan melalui strategi: 

1. Penyiapan data dan informasi yang akurat dan handal. Strategi ini 

dilakukan dengan: 

a. Penguatan data dan informasi (One Data KP) 

b. Penguatan pengetahuan yang faktual 

c. Penguatan komunikasi dengan stakeholders 

d. Diseminasi informasi pembangunan kelautan & perikanan 

viii. Reformasi Birokrasi dilakukan dengan strategi; 

1. Reformasi birokrasi berdasarkan prioritas nasional yang dilakuan 

dalam rangka mewujudkan Implementasi Reformasi Birokrasi 

menuju world class government. 

2. Kebijakan Pengarusutamaan 

a. Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 20-2024 juga terkait dengan 

Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, yaitu terdapat enam kebijakan : 

(a) Gender; (b) Tata Kelola (c) Pembangunan Berkelanjutan (d) Mitigasi Bencana 

dan Perubahan Iklim (e) Modal Sosial Budaya dan (f) Transformasi Digital 

i. Gender. Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan 

gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi 

Meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam 

pembangunan KP, Langkah operasional yang akan dilakukan adalah: (a) 

Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang 



pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: a) Penerapan 

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); b) Penguatan 

kelembagaan PUG di KKP; c) Penyiapan roadmap PUG; d) Penyusunan data 

terpilah; e) Pengembangan statistik gender; (f) Pengembangan model 

pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-

daerah; (g) Pembuatan profil Gender; (h) Monitoring dan evaluasi 

Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP. 

ii. Tata Kelola. Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik 

merupakan prasyarat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan 

nasional. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat 

terbangun proses tata kelola yang akuntabel, efektif dan efisien dalam 

pelaksanaan seluruh dimensi pembangunan. Penerapan tata kelola 

pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas 

pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi. 

b. Adapun untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut diatas, akan ditempuh dengan 

langkah operasional sebagai berikut : 

i. Meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi pemerintah melalui 

pemenuhan: (a) Peningkatan kualitas manajemen ASN menjadi smart ASN; 

(b) Talent Management untuk pengembangan pola rekruitmen dan suksesi 

pimpinan; dan (b) Assessment Center untuk peningkatan kapasitas dan 

kompetensi pegawai secara rutin; dan (d) Carrier Plan sesuai kompetensi 

dan bakat. 

ii. Meningkatkan sistem data dan informasi melalui: (a) e-KKP dalam rangka 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 

c.  Penguatan Satu Data KKP (c) Pembentukan corporate university. 

i. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui: (a) Penataan organisasi 

(tepat fungsi, tepat proses, tepat ukuran); (b) Penataan birokrasi menuju 

world class goverment. 

d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan 

manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; (b) Penerapan Zona Integritas 

menuju birokrasi yang akuntabel, bersih dan melayani; (c) Pemenuhan Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa instansional; (d) Organisasi KKP dengan tingkat maturitas 

SPIP level IV.(e) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran; (e) 

Peningkatan kualitas pelaporan keuangan; da (f) Penguatan SAKIP. 

e. Reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan KKP dilakukan dengan strategi 

human capital (Peningkatan kualitas Manajemen ASN, Talent Management untuk 

pengembangan pola rekruitmen dan suksesi pimpinan, Assessment Center untuk 

peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai secara rutin, Carrier Plan untuk 

penyiapan pola karir pegawai sesuai kompetensi dan bakat, Reward and 

punishment, Mengelola, mengembangkan kemampuan SDM dan Menjadikan SDM 

ASN sebagai modal), information capital (e-KKP dalam rangka mewujudkan SPBE 

dan one data serta corpore university), organization capital (Right sizing/penataan 

organisasi sesuai perkembangan dan kebutuhan, Penaataan birokrasi menuju world 

class government, Smart office and green building dan Kerjasama yang memberikan 

mutual benefit :Pusat – daerah, antar daerah, dan Internasional), finansial capital (e-



planning, e-budgeting dll), dan control capital (penguatan sistem pengendalian 

intern dan pengawasan intern). 

 

3. Pembangunan Berkelanjutan.  

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan masa depan yang 

diharapkan oleh bangsa-bangsa di dunia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memuat 3 (tiga) isu utama, yaitu: (1) 

Ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, (2) 

Pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan, serta (3) Kerangka 

aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kerangka aksi tersebut 

memuat penyusunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals 

(TPB/SDGs). Secara konkrit, TPB/SDGs merupakan komitmen bersama yang disepakati oleh 

193 negara pada tanggal 25 September 2015. TPB/SDGs merupakan dokumen yang 

memuat tujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 

berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas 

lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang 

mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Sebagai salah satu negara yang berkomitmen dalam pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs, 

pemerintah Indonesia memandang TPB/SDGs sebagai aksi konkrit untuk mencapai 

pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah melakukan penyelarasan tujuan dan 

target untuk pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs dengan agenda pembangunan nasional, 

baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan 

TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. 

Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, 

yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Adanya keterkaitan 

antardimensi dalam pembangunan ini dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi 

dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan 

pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan 

kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini merupakan satu “sisi 

positif” TPB/ SDGs, yang dapat mendobrak kebekuan egosektoralisme (silos), mendorong 

kerja sama, kesalingterkaitan (interconnectedness), dan mengunci melalui indikator yang 

terukur. Sejalan dengan upaya percepatan pencapaian SDGs, 169 indikator yang tersebar 

pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan akan diintegrasikan ke dalam penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) Tahun 2020-2024. Salah satu 

indikator yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah indikator yang 

ke 14, terkait dengan ekosistem laut yang mencakup: 

a. mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, 

khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi. 

(14.1) 

b. mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk 

menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat 

ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan 

produktif. (14.2) 



c. Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui 

kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan. (14.3) 

d. secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang 

berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, 

serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk 

memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang 

memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum 

yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya. (14.4) 

e. Melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan 

hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang 

tersedia. (14.5) 

f. Melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap 

kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yag 

berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak 

diatur dan menahan jenis subsidi baru, dgn mengakui bahwa perlakuan khusus dan 

berbeda yang tepat dan efektif utk negara berkembang & negara kurang 

berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada 

the World Trade Organization. (14.6) 

g. Meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan 

negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, 

termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang 

berkelanjutan. (14.7) 

h. Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih 

teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental 

Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, 

untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman 

hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara 

berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang. (14.a) 

i. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) 

terhadap sumber daya laut dan pasar. (14.b) 

j. Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber 

dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United 

Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum 

untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, 

seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari “The future we want”. (14.c)  

k. Selain itu untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di bidang Kelautan dan 

Perikanan dilakukan melalui penerapan pembangunan rendah karbon yang 

mencakup penggunaan energi terbarukan, penanganan sampah laut rehabilitasi 

ekosistem mangrove dan lamun. 

4. Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim. Langkah-langkah yang akan dilakukan 

adalah (a) Rehabilitasi wilayah pesisir (termasuk pembangunan green belt) dan lingkungan 

laut, (b) Pengembangan kawasan pesisir tangguh, (c) Sistem peringatan dini kebencanaan 

wilayah perisir laut, (d) Pengendalian pemanfaatan ruang. 

5. Modal Sosial Budaya.  

Modal sosial budaya merupakan seperangkat nilai, norma, institusi dan jejaring sosial, dan 

sumber daya kebudayaan lainnya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. 

Modal sosial budaya tersebut jika dikelola dan dikembangkan dengan baik dapat 



memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga. 

Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan sebagai strategi untuk meningkatkan 

peran nilai dan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar 

pembangunan. Strategi ini menempatkan kebudayaan sebagai ruh dalam pembangunan dan 

nafas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengarusutamaan modal sosial budaya 

dilakukan dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan 

mendayagunakan kekayaan budaya untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil. 

Lingkungan dan Isu Strategis Belum terselenggaranya pembangunan inklusif dan 

berwawasan budaya. Pembangunan merupakan upaya untuk mewujudkan kemajuan, 

kemandirian, dan keadilan bagi seluruh anak bangsa. Untuk itu pembangunan harus mampu 

mewujudkan masyarakat beradab, mengakui hak dasar warga negara, dan bersifat inklusif 

dengan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Namun dalam praktiknya, 

pembangunan yang tidak berwawasan budaya telah menyebabkan masyarakat tercerabut 

dari akar kebudayaan dan identitas sosial, serta menggerus hak- hak kebudayaannya. 

Bahkan pembangunan juga menyebabkan sebagian warga mengalami eksklusi sosial 

sebagaimana dialami masyarakat adat yang terpinggirkan oleh pengembangan usaha 

perkebunan dan pertambangan. Masyarakat adat kehilangan hak penguasaan atas tanah 

ulayat dan terusir dari tanah kelahirannya, seolah pembangunan hanya diperuntukkan bagi 

masyarakat kota. 

Hilangnya nilai tradisi dan etikakolektif dalam pelestarian lingkungan. Kekayaan sumber 

daya alam Indonesia melahirkan ragam keunikan baik sumber daya hayati maupun 

pengetahuan dan budaya lokal. Masyarakat memiliki nilai tradisi dan etika kolektif dalam 

melestarikan lingkungan. Nilai tradisi dan etika kolektif tersebut merupakan modal sosial 

budaya dalam pengelolaan sumber daya alam agar tetap terkendali dan lestari. Namun nilai 

tradisi dan etika kolektif tersebut terancam punah oleh pembangunan yang bersifat 

eksploitatif dan ekstraktif, serta cenderung hanya mengejar pertumbuhan semata dengan 

mengambil kekayaan dan sumber daya alam sebanyak- banyaknya tanpa memperhatikan 

aspek keberlanjutan. 

Selain itu, pola pembangunan yang hanya fokus pada beberapa prioritas pembangunan 

tertentu juga menyebabkan monokulturisme dalam budidaya dan pemanfaatan sumber 

daya alam hayati. Pembangunan yang eksploitatif dan ekstraktif ini berdampak pada 

pencemaran dan kerusakan lingkungan, meningkatnya laju kepunahan keanekaragaman 

hayati, penurunan fungsi ekosistem, dan peningkatan emisi gas rumah kaca, sehingga 

menyebabkan semakin banyaknya bencana ekologis. Belum optimalnya pengembangan dan 

pemanfaatan sumber daya kebudayaan untuk kesejahteraan rakyat. 

Sementara itu, peran kebudayaan dalam pembangunan terus meningkat untuk memperkuat 

karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan 

mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Pembangunan kebudayaan juga 

semakin memperkuat kohesi sosial dan membangun harmoni untuk meneguhkan Indonesia 

sebagai negarabangsa majemuk. Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap 

penduduk memperoleh pelindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk 

memperkuat kebudayaan yang inklusif. 

Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya 

adalah: 

a. Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan 

keragaman SDA hayati 

b. Pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari 



c. Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil 

d. Peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengelolan Sumber Daya Kelautan 

dan Perikanan 

e. Transformasi Digital 

Penerapan tranformasi digital di lingkungan KKP dilakukan melalui Penerapan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP dan Peningkatan usaha kelautan dan 

perikanan melalui e-commerce. 

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, 

penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, meningkatkan kapasitas SDM dengan 

keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data 

serta penataan sistem perizinan berbasis web (on line). 

Selain itu dikembangkan juga e-commerce untuk peningkatan usaha kelautan dan 

perikanan yang mencakup pengembangan sistem manajemen inventori otomatis, sistem 

pengumpulan data otomatis dan pengembangan media transaksi komoditas kelautan dan 

perikanan melalui sistem elektronik bagi pelaku usaha. Peningkatan usaha kelautan dan 

perikanan melalui e-commerce dilakukanmelalui Unicorn dan pengembangan start-up 

usaha kelautan dan perikanan.   

Dalam rangka pembangunan infrastruktur jaringan internet/digital dilakukan koordinasi 

dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk membangun jaringan 

internet/digital di 13 lokasi SKPT. Selain itu untuk peningkatan kapasitas literasi digital 

kepada stakeholder kelautan dan perikanan, dilakukan melalui kegiatan “Training of 

Trainer” (TOT) kepada penyuluh, guru, dosen, instruktur dan pendamping masyarakat 

kegiatan kelautan dan perikanan bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi. 

Digitalisasi menjadi sarana transformasi yang akan dilakukan kedepan dalam 

penyelenggaran riset dan pengembangan SDM. 

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang 

Laut 

Untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut di atas, strategi Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Ruang Laut yang akan ditempuh adalah: 

1) Penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil 

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang 

berkelanjutan diperlukan penataan ruang yang komprehensif dan terpadu. 

Komprehensif memperhatikan aspek fisik, lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya 

Keterpaduan tersebut meliputi antar sektor, antar wilayah dan antar disiplin ilmu. 

Dengan adanya penataan ruang yang baik akan memberikan kepastian hukum dan 

peluang investasi di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Sehubungan dengan hal tersebut akan dilakukan upaya-upaya perencanaan 

yangmeliputi penyusunan rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan laut, 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perencanaan lainnya. 

2) Rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil 

Pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami peningkatan kerusakan setiap tahun baik 

akibat alam maupun aktivitas manusia. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari 

padatnya aktivitas manusia yang menyebabkan penurunan daya dukung wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi itu 



diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya dan 

ancaman alam berupa bencana dan perubahan iklim, seperti disepanjang pesisir Utara 

Jawa. Untuk mengatasinya, akan dilakukan upaya rehabilitasi lingkungan pesisir, 

pengendalian pencemaran, mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim.  

 

3) Perlindungan keanekaragaman hayati 

Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia namun demikian 

tekanan pemanfaatan dan kerusakan ekosistem telah menyebabkan beberapa spesies 

diantaranya rentan mengalami ancaman kepunahan. Ciri-ciri spesies yang rentan 

mengalami ancaan kepunahan diantaranya: langka, endemik, fekunditas rendah dan 

populasi yang mengalami penurunan secara drastis. Upaya konservasi terhadap 

keanekaragaman hayati dilakukan pada tiga level yaitu konservasi ekosistem, jenis dan 

genetik. Sampai dengan saat ini upaya konservasi yang dilakukan masih terbatas pada 

konservasi ekosistem dan konservasi jenis.  

Dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati pada level jenis, saat ini sedang 

dipersiapkan dokumen rencana strategi dan rencana aksi lima tahunan. Strategi dan 

rencana aksi tersebut mengacu pada tiga upaya pokok konservasi jenis yaitu upaya 

perlindungan, upaya pelestarian dan upaya pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan 

lainnya yang terkait. Bentuk upaya pemanfaatan yang dilakukan tetap mengacu pada 

regulasi tentang status perlindungan spesies dimaksud. Upaya-upaya pokok yang terkait 

dengan hal tersut diantaranya adalah penetapan penetapan status perlindungan, 

rehabilitasi, habitat, pemulihan populasi, pembinaan dan koordinasi pengawasan, 

penegakan hukum, pengembangan model pemanfaatan serta pengembangan kerjasama 

dan kemitraan konservasi keanekaragaman hayati. 

4) Efektifitas Pengelolaan KawasanKonservasiPerairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara 

perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya hayati perairan pesisir dan 

pulau-pulau kecil untuk mendukung perikanan berkelanjutan dan pengembangan 

wisata bahari.Hal tersebut dicapai melalui upaya penambahan luas kawasan hingga 

mencapai 20 juta Hektar pada tahun 2019 dan peningkatan efektifitas pengelolaan 

kawasan konservasi melalui penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi, penataan 

batas, penguatan pengelolaan kawasan dan kelembagaan, mendorong kerjasama dan 

kemitraan serta membangun mekanisme pendanaan berkelanjutan. 

5) Ketangguhan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim 

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap 

bencana dan dampak perubahan iklim. Dalam rangka meningkatkan ketangguhan 

terhadap bencana dan dampak perubahan iklim dilakukan pengurangan risiko bencana 

dan adaptasi perubahan iklim melalui peningkatan kapasitas kehidupan masyarakat 

kelautan dan perikanan, pengelolaan dan pendayagunaan lingkungan dan ekosistem, 

penerapan tindakan struktur dan non struktur, serta pengintegrasian upaya mitigasi 

bencana dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil.  

6) Perekonomian Masyarakat di Pulau-Pulau Kecil   

Pendayagunaan pulau-pulau kecil dalam upaya mengembangkan ekonomi di pulau-

pulau kecil diprioritaskan pada pulau-pulau kecil di perbatasan dan pulau-pulau kecil 



yang memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan 

sesuai dengan kondisi dan karakteristiknya. Indonesia memiliki 92 pulau-pulau kecil 

terluar (PPKT) yang berbatasan langsung dengan 11 negara, dimana 31 pulau 

berpenduduk dengan kondisi aksesibilitas yang sulit, sarana prasarana yang terbatas, 

ancaman kerusakan lingkungan dan bencana serta perekonomian masyarakat secara 

umum di bawah garis kemiskinan.  

Dalam upaya memastikan pulau-pulau kecil masih terjaga dan terpelihara dengan baik 

akan dilakukan penyediaan sarana dan prasarana dasar dan usaha ekonomi, perbaikan 

lingkungan dan pencegahan bencana serta investasi yang berkelanjutan seperti wisata 

bahari, pertanian organik, perikanan dan kelautan serta peternakan. 

7) Ekowisata maritim 

Kegiatan ekowisata maritim atau wisata bahari, sudah berjalan dengan baik dibeberapa 

kawasan pesisir, kawasan konservasi serta pulau-pulau kecil di Indonesia. Namun, 

potensi ekowisata maritim yang masih sangat besar belum tergarap dan dikembangkan 

secara optimal sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Oleh karena itu, strategi pengembangan kawasan ekowisata maritime akan melibatkan 

Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, pihak dunia usaha/investor serta 

masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kapasitas pengelolaan yang memadai 

dan sebagai pengungkit untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar kawasan. 

8) Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan 

Potensi sumberdaya alam yang terdapat di laut dan tanah dibawahnya, merupakan 

tumpuan bagi pembangunan ekonomi Indonesia.Potensi tersebut saat belum dikelola 

secara optimal dan mengalami ancaman kerusakan yang cukup mengkhawatirkan. Oleh 

sebab itu perlu dilakukan upaya-upaya pembangunan kelautan dan pengelolaan 

kelautan melalui penetapan dan kebijakan pembangunan kelautan terpadu, 

pemanfaatan dan pengusahaan kelautan, pengembangan energi terbarukan, industri 

bioteknologi dan jasa maritim, menetapkan kebijakan penanggulangan dampak 

pencemaran laut, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, serta 

melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga Internasional di kawasan dasar laut 

dan laut lepas.  

9) Revitalisasi Budaya Maritim 

Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai budaya maritim yang telah teruji 

mampu menjadi penopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan dan perekat 

kehidupan berbangsa. Kondisi saat ini sebagian masyarakat telah melupakan budaya 

tersebut sehingga pengelolaan tidak lagi berorientasi pada laut sehingga mengalami 

degradasi lingkungan. 

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya melalui peningkatan pendidikan dan penyadaran 

masyarakat tentang Kelautan, Identifikasi dan inventarisasi nilai budaya dan sistem 

sosial, melestarikan nilai budaya, wawasan bahari serta revitalisasi hukum adat dan 

kearifan lokal, pengembangan teknologi berbasis pada kearifan lokal. 

10) Mendorong penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB 

Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang jumlahnya mencapai 17.504 pulau 

dan lebih dari 95% pulau-pulau kecil. Pada tahun 2012 telah didaftarkan sebanyak 

13.466 pulau di PPB untuk memastikan bahwa suluruh dunia sudah mengakui 

keberadaan pulau-pulau tersebut. Sisanya perlu dilakukan penyelesaian pencatatan 

atau deposit pulau-pulau ke PPB. 



Sehubungan dengan hal tersebut, akan dilakukan upaya identifikasi dan pemutakhiran 

data pembakuan nama pulau-pulau kecil untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) untuk didepositkan ke PBB. 

 

11) Kerjasama regional dan internasional 

Kerjasama regional dan internasional terus digagas dan digalang dalam rangka 

pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Upaya yang 

sedang dilakukan antaralain melalui Prakarsa Segitiga untuk Terumbu Karang, 

Perikanan dan Ketahanan Pangan atau Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries 

and Food Security (CTI-CFF) untuk melestarikan sumberdaya laut dan pesisir dienam 

Negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dan MoU Box dengan Australia. 

3.4 Kerangka Regulasi 

Untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut diatas, beberapa strategi yang akan ditempuh 

adalah: 

3.4.1 Penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil 
Dalam rangka pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan 
diperlukan penataan ruang yang komprehensif dan terpadu. Komprehensif memperhatikan 
aspek fisik, lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya Keterpaduan tersebut meliputi antar sektor, 
antar wilayah dan antar disiplin ilmu. Dengan adanya penataan ruang yang baik akan 
memberikan kepastian hukum dan peluang investasi di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau 
kecil. 
Sehubungan dengan hal tersebut akan dilakukan upaya-upaya perencanaan yangmeliputi 
penyusunan rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan laut, wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil, dan perencanaan lainnya. 

3.4.2 Rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil 
Pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami peningkatan kerusakan setiap tahun baik akibat alam 
maupun aktivitas manusia. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari padatnya aktivitas 
manusia yang menyebabkan penurunan daya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan 
berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi itu diperparah oleh rendahnya kesadaran 
masyarakat terhadap lingkungannya dan ancaman alam berupa bencana dan perubahan iklim, 
seperti disepanjang pesisir Utara Jawa. Untuk mengatasinya, akan dilakukan upaya rehabilitasi 
lingkungan pesisir, pengendalian pencemaran, mitigasi bencana dan adaptasi dampak 
perubahan iklim.  

3.4.3 Perlindungan keanekaragaman hayati 
Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia namun demikian tekanan 
pemanfaatan dan kerusakan ekosistem telah menyebabkan beberapa spesies diantaranya 
rentan mengalami ancaman kepunahan. Ciri-ciri spesies yang rentan mengalami ancaan 
kepunahan diantaranya: langka, endemik, fekunditas rendah dan populasi yang mengalami 
penurunan secara drastis. Upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati dilakukan pada 
tiga level yaitu konservasi ekosistem, jenis dan genetik. Sampai dengan saat ini upaya 
konservasi yang dilakukan masih terbatas pada konservasi ekosistem dan konservasi jenis.  
Dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati pada level jenis, saat ini sedang dipersiapkan 
dokumen rencana strategi dan rencana aksi lima tahunan. Strategi dan rencana aksi tersebut 
mengacu pada tiga upaya pokok konservasi jenis yaitu upaya perlindungan, upaya pelestarian 
dan upaya pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lainnya yang terkait. Bentuk upaya 



pemanfaatan yang dilakukan tetap mengacu pada regulasi tentang status perlindungan spesies 
dimaksud. Upaya-upaya pokok yang terkait dengan hal tersut diantaranya adalah penetapan 
penetapan status perlindungan, rehabilitasi, habitat, pemulihan populasi, pembinaan dan 
koordinasi pengawasan, penegakan hukum, pengembangan model pemanfaatan serta 
pengembangan kerjasama dan kemitraan konservasi keanekaragaman hayati. 

3.4.4 Efektifitas Pengelolaan KawasanKonservasiPerairan Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil 
Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan 
dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya hayati perairan pesisir dan pulau-pulau kecil 
untuk mendukung perikanan berkelanjutan dan pengembangan wisata bahari.Hal tersebut 
dicapai melalui upaya penambahan luas kawasan hingga mencapai 20 juta Hektar pada tahun 
2019 dan peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui penyusunan rencana 
pengelolaan dan zonasi, penataan batas, penguatan pengelolaan kawasan dan kelembagaan, 
mendorong kerjasama dan kemitraan serta membangun mekanisme pendanaan berkelanjutan. 

3.4.5 Ketangguhan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim 
Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap bencana dan 
dampak perubahan iklim. Dalam rangka meningkatkan ketangguhan terhadap bencana dan 
dampak perubahan iklim dilakukan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim 
melalui peningkatan kapasitas kehidupan masyarakat kelautan dan perikanan, pengelolaan dan 
pendayagunaan lingkungan dan ekosistem, penerapan tindakan struktur dan non struktur, 
serta pengintegrasian upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim ke dalam 
perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.  

3.4.6 Perekonomian Masyarakat di Pulau-Pulau Kecil   
Pendayagunaan pulau-pulau kecil dalam upaya mengembangkan ekonomi di pulau-pulau kecil 
diprioritaskan pada pulau-pulau kecil di perbatasan dan pulau-pulau kecil yang memiliki 
potensi ekonomi untuk dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi 
dan karakteristiknya. Indonesia memiliki 92 pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang berbatasan 
langsung dengan 11 negara, dimana 31 pulau berpenduduk dengan kondisi aksesibilitas yang 
sulit, sarana prasarana yang terbatas, ancaman kerusakan lingkungan dan bencana serta 
perekonomian masyarakat secara umum di bawah garis kemiskinan.  
Dalam upaya memastikan pulau-pulau kecil masih terjaga dan terpelihara dengan baik akan 
dilakukan penyediaan sarana dan prasarana dasar dan usaha ekonomi, perbaikan lingkungan 
dan pencegahan bencana serta investasi yang berkelanjutan seperti wisata bahari, pertanian 
organik, perikanan dan kelautan serta peternakan. 

3.4.7 Ekowisata maritim 
Kegiatan ekowisata maritim atau wisata bahari, sudah berjalan dengan baik dibeberapa 
kawasan pesisir, kawasan konservasi serta pulau-pulau kecil di Indonesia. Namun, potensi 
ekowisata maritim yang masih sangat besar belum tergarap dan dikembangkan secara optimal 
sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. 
Oleh karena itu, strategi pengembangan kawasan ekowisata maritime akan melibatkan 
Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, pihak dunia usaha/investor serta 
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kapasitas pengelolaan yang memadai dan 
sebagai pengungkit untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar kawasan. 

3.4.8 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan 
Potensi sumberdaya alam yang terdapat di laut dan tanah dibawahnya, merupakan tumpuan 
bagi pembangunan ekonomi Indonesia.Potensi tersebut saat belum dikelola secara optimal dan 
mengalami ancaman kerusakan yang cukup mengkhawatirkan. Oleh sebab itu perlu dilakukan 



upaya-upaya pembangunan kelautan dan pengelolaan kelautan melalui penetapan dan 
kebijakan pembangunan kelautan terpadu, pemanfaatan dan pengusahaan kelautan, 
pengembangan energi terbarukan, industri bioteknologi dan jasa maritim, menetapkan 
kebijakan penanggulangan dampak pencemaran laut, pengelolaan ruang laut dan perlindungan 
lingkungan laut, serta melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga Internasional di 
kawasan dasar laut dan laut lepas.  

3.4.9 Revitalisasi Budaya Maritim 
Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai budaya maritim yang telah teruji mampu 
menjadi penopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan dan perekat kehidupan 
berbangsa. Kondisi saat ini sebagian masyarakat telah melupakan budaya tersebut sehingga 
pengelolaan tidak lagi berorientasi pada laut sehingga mengalami degradasi lingkungan. 
Untuk itu, diperlukan upaya-upaya melalui peningkatan pendidikan dan penyadaran 
masyarakat tentang Kelautan, Identifikasi dan inventarisasi nilai budaya dan sistem sosial, 
melestarikan nilai budaya, wawasan bahari serta revitalisasi hukum adat dan kearifan lokal, 
pengembangan teknologi berbasis pada kearifan lokal. 

3.4.10 Mendorong penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB 
Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang jumlahnya mencapai 17.504 pulau dan lebih 
dari 95% pulau-pulau kecil. Pada tahun 2012 telah didaftarkan sebanyak 13.466 pulau di PPB 
untuk memastikan bahwa suluruh dunia sudah mengakui keberadaan pulau-pulau tersebut. 
Sisanya perlu dilakukan penyelesaian pencatatan atau deposit pulau-pulau ke PPB. 
Sehubungan dengan hal tersebut, akan dilakukan upaya identifikasi dan pemutakhiran data 
pembakuan nama pulau-pulau kecil untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) untuk didepositkan ke PBB. 

3.4.11 Kerjasama regional dan internasional 
Kerjasama regional dan internasional terus digagas dan digalang dalam rangka pengelolaan 
sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Upaya yang sedang dilakukan 
antaralain melalui Prakarsa Segitiga untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan 
atau Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) untuk 
melestarikan sumberdaya laut dan pesisir dienam Negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik 
dan MoU Box dengan Australia. 

3.5 Kerangka Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/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. 

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu: 

1) Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat 

pembangunan, dan mandat organisasi. 

2) Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan 

perundangan terkait yang berlaku. 

3) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, 

efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan 

perikanan. 

4) Tata laksana dan sumber daya aparatur 



Penataan kelembagaan KKP selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian nomenklatur 

program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti penataan kelembagaan Unit Pelaksana 

Teknis KKP di daerah serta penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan 

jabatan fungsional tertentu di KKP. 

Kerangka kelembagaan dalam perencanaan strategis pembangunan kelautan dan perikanan 

2020-2024 difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, 

baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-

program pembangunan. Kelembagaan yang dikembangkan dalam Renstra ke depan harus tepat 

fungsi, tepat ukuran dan tepat proses yang menekankan nilai structure follow strategy, dan 

diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. 

Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah 

mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian 

pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, 

ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi 

organisasi. 

Dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional 

Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-

2025, telah ditetapkan 10 (sepuluh) kawasan konservasi perairan Nasional (KKPN) yang 

dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya untuk pengembangan potensi 

dan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, perlu dibentuk suatu 

unit/lembaga pengelola dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis di 10 KKPN 

Prinsip-prinsip kerangka kelembagaan yang dibangun diantaranya adalah sejalan dengan 

kebijakan pembangunan nasional, sejalan dengan peraturan perundang-undangan, 

memperhatikan asas manfaat, mendukung outcome pembangunan, sejalan dengan 

perkembangan lingkungan strategi pembangunan, dilakukan dengan transparan, partisipatif, 

dan akuntabel, mengedepankan kerja sama multi pihak yang kolaboratif, memperhatikan 

efisiensi dan efektivitas anggaran, memperhatikan pembatasan pembentukan lembaga baru, 

dan memperhatikan pembagian kewenangan/ urusan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Tahapan penilaian kelayakan kerangka kelembagaan dalam Renstra, diantaranya adalah (1) 

aspek urgensi terkait dengan (a) Apakah usulan kerangka kelembagaan berdampak pada 

pencapaian target pembangunan Dan (b) Apakah usulan kerangka kelembagaan merupakan 

amanat paraturan perundang- undangan (2) aspek kelayakan, terkait dengan (a) Apakah usulan 

kerangka kelembagaan sesuai dengan Tujuan/Sasaran pembangunan nasional (RPJMN) Dan (b) 

Apakah usulan kerangka kelembagaan sesuai dengan kebijakan kerangka kelembagaan, dan (3) 

aspek kesesuaian terkait dengan (a) Apakah usulan kerangka kelembagaan tidak tumpang 

tindih dengan kelembagaan yang ada, (b) Apakah usulan kerangka kelembagaan berdampak 

pada efisiensi pelaksanaan pembangunan, (c) Apakah usulan kerangka kelembagaan 

memperpendek rantai birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan, (d) Apakah usulan kerangka 

kelembagaan berdampak langsung dan positif terhadap masyarakat, (e) Apakah usulan 

kerangka kelembagaan realistis untuk diselesaikan (maksimal 3 tahun pertama RPJMN 2020 - 

2024), (f) Apakah usulan kerangka kelembagaan didukung dengan kelengkapan dokumen 

pendukung (hasil kajian dan cost & benefit analysis). 



Pengembangan kelembagaan KKP yang disusun diharapkan mampu menjawab tujuan KKP yang 

diantaranya adalah untuk mewujudkan kedaulatan di laut untuk mewujudkan Legal, Reported, 

Regulated Fishing (LRRF), mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang 

bertanggung jawab dan berkeadilan untuk generasi sekarang dan akan datang dan 

meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan. Selain itu 

kelembagaan KKP ke depan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pemberantasan IUU 

Fishing & destructive fishing, peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang 

bertanggung jawab dan berkelanjutan, penguatan daya saing dan nilai tambah industri 

perikanan, pengembangan sumber daya kelautan, peningkatan kesejahteraan stakeholders KP 

dan penguatan daya saing SDM, inovasi teknologi & riset. 

Kelembagaan yang aktif diharapkan dapat membangun Indonesia yang ADAPTIF, Indonesia 

yang PRODUKTIF, dan Indonesia yang INOVATIF, serta Indonesia yang KOMPETITIF. 

  



4 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

4.1 Target Kinerja 

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 
Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) 

Pontianak merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh 

yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. 

Sasaran strategis juga merupakan penjabaran dan ukuran pencapaian dari tujuan 

pembangunan kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPSPL Pontianak 

yang dipergunakan pada tahun 2020 ini adalah sebagai berikut: 

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Terwujudnya pendayagunaan 

pesisir dan pulau-pulau kecil 

di wilayah kerja BPSPL 

Pontianak 

1 Jumlah lokasi yang difasilitasi sarana usaha 
ekonomi produktif di pulau-pulau kecil/terluar 
wilayah kerja BPSPL Pontianak (lokasi) 

3 

2 Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang telah 
terverifikasi data lapangan dalam rangka perijinan 
pemanfaatan PPK/T di wilayah kerja BPSPL 
Pontianak (pulau) 

1 

3 Jumlah lokasi kegiatan gerakan bebas sampah di 
pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah kerja BPSPL 
Pontianak  (lokasi) 

1 

2 Terkelolanya kawasan 

konservasi dan 

keanekaragaman hayati 

perairan yang lestari dan 

berkelanjutan di wilayah kerja 

BPSPL Pontianak  

4 Luas kawasan konservasi wilayah kerja BPSPL 

Pontianak yang memiliki zonasi dan target 

konservasi (Ha) 

119.374,
04 

5 Luas Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL 

Pontianak yang diusulkan penetapannya (Ha) 

300.000 

6 Jumlah dokumen operasional dan pemanfaatan 
KKPD di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang 
diselesaikan (dokumen) 

2 

7 Jumlah jenis ikan yang  terancam punah di wilayah 
kerja BPSPL Pontianak yang dilakukan  pendataan, 
penyadartahuan, dan perbaikan habitat atau 
pemulihan populasi (jenis) 

3 

8 Jumlah jenis ikan di wilayah kerja BPSPL 
Pontianak yang dilayani pemanfaatannya (jenis) 

3 

9 Jumlah kelompok masyarakat di wilayah kerja 
BPSPL Pontianak yang menerima bantuan 
konservasi (kelompok) 

3 

10 Jumlah kemitraan/kerjasama dan konvensi  dalam 
mendukung  Konservasi Keanekaragaman Hayati 
Laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak (dokumen) 

2 

3 Terwujudnya penataan ruang 

laut, pesisir, dan pulau-pulau 

kecil di wilayah kerja BPSPL 

Pontianak 

11 Jumlah lokasi yang diidentifikasi pemanfaatan 
ruangnya di wilayah pesisir dan laut dalam 
wilayah kerja BPSPL Pontianak (lokasi) 

1 



4 Terwujudnya penataan dan 

pemanfaatan jasa kelautan 

dalam rangka optimalisasi 

potensi ekonomi kelautan di 

wilayah kerja BPSPL Pontianak 

12 Jumlah lokasi pemanfaatan sumberdaya  perairan 
yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL 
Pontianak (lokasi)  

1 

5 Terwujudnya ASN BPSPL 

Pontianak yang profesional 

13 Indeks profesionalitas ASN BPSPL Pontianak 72 

6 Tersedianya manajemen 

pengetahuan BPSPL Pontianak 

yang handal dan mudah 

diakses 

14 Persentase unit kerja BPSPL Pontianak yang 

menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang 

terstandar 

82 

7 Terwujudnya birokrasi BPSPL 

Pontianak yang efektif, efisien 

dan berorientasi pada layanan 

prima 

15 Persentase pemenuhan dokumen RB lingkup 

BPSPL Pontianak (%) 

100 

16 Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BPSPL 

Pontianak 

A (83) 

17 Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK lingkup 

BPSPL Pontianak 

1 

8 Terkelolanya anggaran 

pembangunan BPSPL 

Pontianak secara efisien dan 

akuntabel 

 

18 Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup BPSPL 

Pontianak (%) 

Baik (88) 

19 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK 

Atas LK BPSPL Pontianak dibandingkan Realisasi 

Anggaran BPSPL Pontianak TA. 2019 (%) 

1 

 

4.1.2 Indikator Kinerja Program 
Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan 

pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan 

secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program 

(outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas 

Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, BPSPL Pontianak 

telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang 

merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi 

K/L setingkat Eselon I A, sebagaimana Lampiran II. 

4.1.3 Indikator Kinerja Kegiatan 
Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan 

pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan 

secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). 

Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di BPSPL Pontianak merupakan 

sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L 

setingkat Eselon II sebagaimana Lampiran II. 

 



4.2 Kerangka Pendanaan 

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan 

perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan 

yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD), 

swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN hanya bersifat 

stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat. 

Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana Lampiran II. 

 

  



MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK 

 2020-2024 

 

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM 
(OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN 
(OUTPUT)/ 

INDIKATOR 

 TARGET ALOKASI (Rp. Juta) 

Lokasi 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

Perlindungan dan Pemanfaatan 
Kawasan Konservasi dan 
Keanekaragaman Hayati Laut 

 Kalimantan Barat 

 Kalimantan 
Timur 

 Kalimantan 
Selatan 

 Kalimantan 
Tengah 

 Kalimantan Utara 

               

 Terwujudnya Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Baru (Nasional dan Daerah) yang Ditetapkan 

  
Luas kawasan 
konservasi baru (Ha) 

 
              

 

Terwujudnya Kawasan 
Konservasi Perairan, 
Pesisir, dan Pulau-
Pulau Kecil Baru 
(Nasional dan Daerah) 
yang Ditetapkan 

 

300.000      350     

 Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Operasional  

  
Kawasan konservasi 
yang operasional (Ha) 

 
119.374,04     190         

  Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan  

  

Luas kawasan 
konservasi yang 
dimanfaatkan secara 
berkelanjutan 

 

300.000      390         

 Keanekaragaman hayati perairan yang dikelola pemanfaatannya secara berkelanjutan  
  

  

Jumlah 
keanekaragaman 
hayati perairan yang 
dilindungi, dan/atau 
dilestarikan (jenis)  

 

4 2 4 4 2 630          

 Keanekaragaman hayati peraiaran yang dikelola pemanfaatannya secara berkelanjutan 



PROGRAM/ 
KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM 
(OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN 
(OUTPUT)/ 

INDIKATOR 

 TARGET ALOKASI (Rp. Juta) 

Lokasi 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

  

Jumlah 
keanekaragaman 
hayati peraiaran yang 
dikelola 
pemanfaatannya 
secara berkelanjutan 
(jenis) 

 

3      730         

 Jejaring, Kemitraan/Kerja Sama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman hayati Laut   
  

  

Konvensi dan kerja 
sama konservasi yang 
mendukung 
konservasi 
keanekaragaman 
hayati laut (kerja 
sama) 

 

1      650         

 

Jejaring kemitraan 
konservasi yang 
mendukung 
konservasi 
keanekaragaman 
hayati laut (kelompok) 

 3     250     

Penataan dan Pemanfaatan Jasa 
Kelautan 

 Kalimantan Barat 

 Kalimantan 
Timur 

 Kalimantan 
Selatan 

 Kalimantan 
Tengah 

 Kalimantan Utara 

          

 Kawasan yang Dibangun Sarana dan Prasarana Wisata Bahari dan BMKT 

 

Jumlah kawasan yang 
dibangun sarana dan 
prasarana wisata 
bahari (Kawasan)   

 

          

 Fasilitasi Perizinan Perairan 

 

Jumlah kawasan yang 
terfasilitasi perizinan 
pengelolaan peraiaran 
(lokasi)  

 

1          



PROGRAM/ 
KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM 
(OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN 
(OUTPUT)/ 

INDIKATOR 

 TARGET ALOKASI (Rp. Juta) 

Lokasi 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil 

 Kalimantan Barat 

 Kalimantan 
Timur 

 Kalimantan 
Selatan 

 Kalimantan 
Tengah 

 Kalimantan Utara 

          

 Pulau-pulau Kecil/Terluar yang Tersedia Infrastruktur Kelautan dan Perikanan 

 

Jumlah pulau-pulau 
kecil/terluar yang 
dibangun sarana dan 
prasarananya 
(kawasan)  

 

3          

 Kawasan Pesisir dan Pulau_Pulau Kecil yang Direstorasi dalam Rangka Penanggulangan Pencemaran  

 

Jumlah Kawasan 
pesisir dan pulau-
pulau kecil yang 
direstorasi dalam 
rangka 
penanggulangan 
pencemaran (kawasan) 

 

1          

 Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Difasilitasi Pemanfaatannya 

 

Jumlah pulau-pulau 
kecil/terluar yang 
memiliki sertifikat Hak 
Atas Tanah (HAT) 
dan/atau difasilitasi 
pemanfaatannya 
(pulau) 

 

1          

Perencanaan Ruang Laut 

 Kalimantan Barat 

 Kalimantan 

Timur 

 Kalimantan 
Selatan 

 Kalimantan 
Tengah 

 Kalimantan Utara 

          

 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut 

 Jumlah lokasi yang 
 

1          



PROGRAM/ 
KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM 
(OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN 
(OUTPUT)/ 

INDIKATOR 

 TARGET ALOKASI (Rp. Juta) 

Lokasi 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

dilakukan 
pengendalian 
pemanfaatan ruang 
laut di pusat dan 
daerah (lokasi) 

 

Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Ditjen PRL 

 

1 1 1 1 1      

 Layanan Dukungan Menajemen Eselon 1 

 
Indeks Profesionalitas 
ASN (indeks) 

 72 72 72 72 72      

 

Persentase unit kerja 
yang menerapkan 
sistem manajemen 
pengetahuan yang 
terstandar lingkup 
BPSPL Pontianak (%) 

 82 82 82 82 82      

 

Nilai kinerja 
pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi 
lingkup BPSPL 
Pontianak 

 85 85 85 85 85      

 Nilai AKIP  85 85 85 85 85      

 

Nilai kinerja 
pelaksanaan anggaran 
lingkup BPSPL 
Pontianak 

 Baik (88) Baik (88) Baik (88) Baik (88) Baik (88)      

 

Batas tertinggi 
persentase nilai 
temuan LHP BPK atas 
LK BPSPL Pontianak 
dibandingkan realisasi 
anggaran BPSPL 
Pontianak tahun 2019 

 1 1 1 1 1      

 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 



PROGRAM/ 
KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM 
(OUTCOME)/ 

SASARAN KEGIATAN 
(OUTPUT)/ 

INDIKATOR 

 TARGET ALOKASI (Rp. Juta) 

Lokasi 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

 

Persentase 
pemenuhan layanan 
sarana dan prasarana 
internal/overhead 
lingkup BPSPL 
Pontianak 

 100 100 100 100 100      

 Layanan Perkantoran 

 

Jumlah pemenuhan 
pelayanan 
perkantoran lingkup 
BPSPL Pontianak 
(bulan) 

 12 12 12 12 12      

 

 


