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3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN
RIAU
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan
dan Perikanan Kepulauan Riau merupakan entry point dalam merumuskan isu-isu strategis.
Isu-isu strategis yang valid tersebut akan sangat membantu dalam merumuskan visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pun akan lebih
reliable dengan berdasar pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau.
Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas
Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau, didasarkan pula pada evaluasi terhadap
capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor-faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi, sehingga akan muncul permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan
Perikanan Kepulauan Riau selama 5 (lima) tahun ke belakang.
Proses identifikasi
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kepulauan Riau secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:
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Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau
KONDISI SAAT INI
rendahnya produksi perikanan tangkap
berbanding potensi yang ada (Estimasi
Potensi SDI dengan Pendekatan Kajian
Komnasjiskan, (Kepmen N0.45/MEN/2011)
WPP 711 sejumlah 1.057.050 ton / tahun
berbanding tingkat pemanfaatan nelayan
kepri yang hanya 407.235,91 atau 38,5% di
tahun 2015)

rendahnya produksi perikanan budidaya
berbanding potensi yang ada (potensi
budidaya laut 455.780 Ha pemanfaatan :
2.218 Ha (0,5%)); (Potensi lahan budidaya
air payau 2.063 Ha, pemanfaatan : 69,1 Ha
(3,34%)); (Potensi Lahan budidaya air
tawar (8.111,21 Ha) : pemanfaatan hanya
4.427,65 Ha (54,59%))

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
INTERNAL
EKSTERNAL
(Kewenangan SKPD)
(Luar Kewenangan SKPD)
Terbatasnya sarana dan prasarana
Terbatasnya kuota BBM bersubsidi.
kelautan dan perikanan, seperti:
Pelabuhan Perikanan ( 4 unit
Pelabuhan Perikanan di Kepri s/d
tahun 2015) , cold storage dan
pabrik es kondisi saat ini aktifitas
dilakukan di tangkahan milik toke
Struktur armada kapal perikanan
masih didominasi armada dan alat
tangkap tradisional (termasuk masih
menggunakan alat tangkap yang
dilarang penggunaannya)

Masih rendahnya kemampuan
pelaku usaha perikanan
(modal,manajemen,kelembagaan)

SDM /pelaku utama perikanan
budidaya belum memiliki
kemampuan teknis dan manejerial
yang memadai

Perubahan lingkungan yang
fluktuatif dan degradasi kualitas
bibit serta penurunan daya dukung
lingkungan perairan dan perubahan
iklim global

Terbatasnya sarana prasarana
budidaya perikanan, seperti:
Keramba, hatchery/ pembenihan dan
pakan ikan serta permodalan;

Terbatasnya ketersediaan benih
dan pakan dipasaran

PERMASALAHAN
PELAYANAN SKPD
Belum optimalnya
pemanfaatan perikanan
tangkap;

Belum optimalnya produksi
perikanan budidaya
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KONDISI SAAT INI
Industri hilir perikanan belum
berkembang, dan masih rendahnya
jumlah dan jenis produk olahan hasil
perikanan serta ekspor hasil perikanan

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
INTERNAL
EKSTERNAL
(Kewenangan SKPD)
(Luar Kewenangan SKPD)
SDM /pelaku utama pengolahan dan
Terjadinya persaingan produk sejenis
pemasaran (UKM) belum memiliki
dengan berlakunya pasar terbuka
kemampuan teknis yang modern (masih
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
bersifat tradisional dengan mutu produk,
syarat teknis, sanitasi dan higienis yang
rendah) dan masih kurangnya
kemampuan manejerial
Belum diterapkannya sistem jaminan mutu
dan keamanan pangan secara konsisten
pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
tradisional, supplier dan pasar tradisional

PERMASALAHAN
PELAYANAN SKPD
Belum optimalnya produksi
olahan perikanan dan
pemasaran dalam / luar
negeri serta belum
berkembang industrilisasi
kelautan dan perikanan
(handling and processing)

Masih terbatasnya Infrastruktur
umum (jalan, listrik, air, transportasi
& komunikasi)
Belum optimalnya peran pelaku
usaha kelautan dan perikanan dalam
mengembangkan industrilisasi
pengolahan perikanan

Pengaturan kawasan konservasi perairan
dan perlindungan serta pelestarian
keanekaragaman hayati di Provinsi Kepri
belum optimal

Belum terkelolanya kawasan konservasi
perairan secara optimal

Masih adanya aktifitas yang tidak
ramah lingkungan dan kontra
produktif dengan kegiatan perikanan

Kawasan konservasi yang
ada belum mandiri

IUU Fishing (Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing) masih terjadi
terutama di WPP 711 yang berbatasan
dengan Negara tetangga

Kelompok Pengawas Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat
(POKWASMAS) sebagai pencegah
terjadinya IUU Fiahing terdekat dengan
lokasi rawan IUU Fishing belum optimal
keaktifannya

Belum terkoordinasinya dan/atau
belum optimalnya pengawasan
sumber daya kelautan dan perikanan
oleh lintas sektoral oleh Penegak
Hukum (KKP RI,TNI AL, POLRI &
KUMHAM)

Masih terjadinya kasus IUU
Fishing (Illegal, Unreported
and Unregulated Fishing) di
perairan Kepri
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3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU
Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi
masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5
(lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021
adalah: ”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang

Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang
Maritim” .
A. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi ”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah
Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang
Maritim”, misi yang yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut.
1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan,
tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas
dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya
Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata,
pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan
mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan
pangan
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi)
dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan
memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi
yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan
publik yang berkualitas.
Kebijakan umum Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau terutama
diarahkan pada pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat
misi ke-5 yaitu : "Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim,
pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan
mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan"
yang salah satunya di fokuskan pada Peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi
perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan.
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3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) RI
Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No.45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan
perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan
kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara, (3) mendorong perluasan
kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5)
mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai
tambah, dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan bakuuntuk industri
pengolahan ikan, (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan, (9) menjamin
kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.
Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan bahwa
tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah (1) melindungi,
mengoservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan
pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, (2) menciptakan
keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan
sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, (3) memperkuat peran serta masyarakat dan
lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya
pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, dan,
(4) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta
masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan
perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat
dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presdien untuk
membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP Tahun 2015-2019 ditetapkan
selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya
Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Visi KKP adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang
mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.
Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan
sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan ndan perikanan, sehingga sejajar dan
sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan
dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah,
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki
kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi
sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari.
Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan
sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
Misi
Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan
perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka
terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:
1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan
yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya
kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara
kepulauan.
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2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan
dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan
yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.
Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya
kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan
penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan
dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan
prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya.
Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan
perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan,
pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat
kelautan dan perikanan lainnya. Ketiga 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.
Tujuan
Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan
kelautan dan perikanan adalah :
Kedaulatan (Sovereignty), yakni :
1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu,keamanan hasil
perikanan, dan keamanan hayati ikan
Keberlanjutan (Sustainability), yakni :
3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dankeanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
Kesejahteraan (Prosperity), yakni :
6. Mengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan
Sasaran Strategis
Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan
dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang
dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni :
1.Kedaulatan;
2.Keberlanjutan; dan
3.Kesejahteraan
dan menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat
perspektif, yakni stakeholders prespective, customer perspective, internal process
perspective, dan learning and growth perspective

1.Stakeholders Prespective

Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan
dicapai adalah "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”, dengan Indikator Kinerja :
a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015
menjadi 51 pada tahun 2019.
b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi
12% pada tahun 2019
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2. Customer Perspective
Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai
adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja :
a. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 70% pada tahun 2015
menjadi 87% pada tahun 2019.
b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 25 pulau
pada tahun 2019.
Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaranstrategis ketiga (SS-3) yang
akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab
dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja :
a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20 pada
tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019.
b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi
1,0 pada tahun 2019.
c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada
tahun 2019.
d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada
tahun 2019.
e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54
miliar pada tahun 2019.
f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/thn
pada tahun 2019.
g. Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi 15%
pada tahun 2019.
3. Internal Process Perspective
Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh
KKP, yakni :
a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan
Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan
pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019.
b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Tata Kelola
Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan
Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan,dari
70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.
c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya
Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”,
dengan Indikator Kinerja:  Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel
dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019. 
Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015
menjadi 87% pada tahun 2019.
4. Learning and Growth Perspective (input)
Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas,
dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output
dan outcome KKP. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :
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a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP
yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Indeks
Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.
b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang
Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang
menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun
2015 menjadi 100% pada tahun 2019.
c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif,
Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama nilai
kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun
2019.
d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara
Efisien dan Akuntable”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik
pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan
Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Arah dan Kebijakan
Arah kebijakan KKP disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan
perikanan sebagai berikut :
1. Kebijakan Pokok
a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam
pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang
bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan.
c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha
kelautan dan perikanan.
2. Kebijakan Lintas Bidang
a. Pengarusutamaan Gender
b. Pembangunan Kewilayahan
c. Adaptasi Perubahan Iklim
d. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
3. Program Pembangunan
Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional tersebut di atas, akan dilaksanakan
melalui 10 program pembangunan kelautan dan perikanan, yakni :
1. Program Pengelolaan Ruang Laut
2. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya
4. Program Penguatan Daya Saing dan Sistem Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Program Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelautan dan Perikanan
8. Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan
9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP
10.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP
4. Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya
Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dituangkan dalam Quick
Wins dan Program Lanjutan Lainnya, yang ditugaskan kepada setiap K/L. Quick wins
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merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan
masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk
meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Quick wins yang akan dilakukan
antara lain adalah:
a. Membangun Gerakan Nelayan Hebat
b. Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan
c. Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA Jawa
d. Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut
e. Pembangunan Techno Park berbasis Perikanan Rakyat
f. Mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan
g. Realokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan, berkoordinasi dengan Kementerian
ESDM
Disamping quickwins, terdapat program lanjutan lainnya yang menjadi tugas KKP antara
lain:
a. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton
pada tahun 2019, pembangunan 100 sentra perikanan terpadu dan penerapan Best
Aquaculture Practices.
b. Pemberantasan IUU fishing.
c. Rehabilitasi kerusakan pesisir, pengelolaan kawasan konservasi perairan, penataan ruang
laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau kecil
terluar (PPKT.
Kendala dan permasalahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kementerian
Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2015-2019, dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Bidang kelautan 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 perikanan. Beberapa wilayah
perairan laut Indonesia telah mengalami gejala overfishing. Selain itu, praktik-praktik IUU
fishing yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
(WPPNRI), baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal-kapal
perikanan asing (KIA) menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan,
maupun ekonomi. Kerugian negara akibat dari IUU fishing di perairan Arafura
diperkirakan mencapai Rp 11–17 triliun (Wagey dkk, 2002). Estimasi kerugian negaranegara di dunia akibat IUU fishing mencapai US$ 10–23,5 miliar (Agnew dkk, 2005).
Ancaman IUU Fishing dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara
mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat
pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin
meningkat. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di
Indonesia masih lemah. Melihat ancaman dan tantangan tersebut, kapasitas dan
kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu ditingkatkan
sebagaimana amanat UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, melalui pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi,
penyediaan 13 sarana dan prasarana pengawasan, pemenuhan regulasi bidang
pengawasan dan kelembagaan di tingkat daerah, pengembangan kerjasama secara
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intensif dengan instansi lain, serta menggalang komitmen dan dukungan internasional
dalam penanggulangan kegiatan IUU fishing. Masalah IUU fishing juga terkait dengan
perbatasan dengan negara tetangga, khususnya terkait nelayan tradisional yang
melanggar lintas batas ke negara lain. Meskipun upaya untuk edukasi dan peningkatan
keasadaran nelayan RI mengenai batas-batas laut sudah dilakukan namun kemungkinan
nelayan tradisional untuk melintas batas dan melakukan pelanggaran ke negara lain
masih ada.
b. Masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumberdaya
perikanan dan kelautan di wilayah perairan Indonesia. Beberapa masalah kejelasan
perbatasan wilayah dengan negara tetangga belum diselesaikan. Hal ini menjadikan
kasus perikanan di wilayah perbatasan belum bisa tuntas, sehingga peran KKP untuk
menangani permasalahan tersebut pun perlu ditingkatkan.
c. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan
implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk
dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan
fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan
harga, serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktifitas perikanan budidaya juga
disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala
kecil/tradisional (± 80%), dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi
dan pasar. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya
pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.
d. Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan
perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam
wilayah NKRI. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa
konsekuensi meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan
berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan
kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu diiringi dengan peningkatan sistem jaminan
kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka
mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya
serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia. Globalisasi dalam
kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas
dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (tariff barrier) dalam perdagangan hasil
perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara
mitra dagang seperti Uni Eropa, China, Rusia, Canada, Korea, Vietnam 14 dan Norwegia,
semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil
perikanan (health, quality and safety assurance). Sebagai anggota World Trade
Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam
“Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitari Measure” (perjanjian SPS)
yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis guna melindungi
kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsep perjanjian Sanitary and
Phytosanitary (SPS) merupakan instrumen pengendali perdagangan internasional berupa
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hambatan teknis (technical barrier to trade)/hambatan non tariff (non tariff barrier).
Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan
harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu
meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.
e. Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri
dipenuhi dari impor. Sebagai negara yang memiliki panjang pantai nomor dua di dunia,
sudah seharusnya kebutuhan nasional garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Saat ini produksi garam nasional belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik
secara kuantitas maupun kualitas, yang antara lain dikarenakan usaha pegaraman masih
tradisional, minimnya infrastruktur, dan tata niaga garam yang belum mendukung.
f. Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya
saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh struktur armada penangkapan
ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum optimalnya integrasi sistem
produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana
secara memadai. Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya
daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya. Saat ini jumlah
SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar, namun
pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap
infrastruktur dan informasi belum memadai dan belum merata di seluruh wilayah
Indonesia, terutama di wilayah kepulauan.
g. Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih
adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga
keuangan lainnya kepada para nelayan/pembudidaya. Dalam kaitan ini,
nelayan/pembudidaya ikan masih mengalami kesulitan mengakses permodalan atau
kredit akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan.
h. Aktivitas pemanfaatan sumberdaya 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 15
sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut (sea level rise) 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 (seperti badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap
kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana. Oleh
karena itu, penyiapan kapasitas masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi
bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim masih sangat diperlukan. Selain potensi
bencana alam dan perubahan iklim, wilayah pesisir juga memiliki potensi kerusakan
pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran dan permasalahan
keterbatasan lahan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem,
pengendalian pencemaran, dan upaya revitalisasi diantaranya melalui reklamasi yang
terkendali.
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i. Kesejahteraan pelaku usaha perikanan (budidaya, penangkapan, pengolahan dan
pemasaran) merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing bangsa di
era perdagangan bebas serta penerapan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Namun,
kondisi kesejahteraan para nelayan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan
dengan pendapatan yang diperolehnya masih sangat terbatas. Permasalahan yang
dihadapi dalam menghadapi MEA 2015, utamanya adalah belum adanya perlindungan
terhadap pelaku usaha UMK untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi lintas sektor
(termasuk dalam mengakses sumber pembiayaan), perlindungan terhadap pasar
domestik, dan sertifikasi produk.
j. Isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan
antarwilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan
Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam lima tahun mendatang (2015-2019), arah
kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya mempercepat
pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi
dan akselerasi pembangunan wilayah. Sebagai negara maritim yang terdiri dari gugusan
pulau-pulau (Archipelagic State) dimana laut Indonesia lebih luas dari daratan, laut
menjadi sangat vital dalam pemerataan pembangunan nasional. Melalui visi misi
Presiden, diharapkan laut dapat menghubungkan Kawasan Barat Indonesia dengan
Kawasan Timur Indonesia, termasuk pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau kecil
didalamnya, sekaligus sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta
untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis maritim
(kelautan).
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Keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 sehingga diperlukan sinergitas dan keterkaitan
antara Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan Rentra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (sebagaimana
tertuang pada tabel 3.2.)
Tabel 3.2. Sinergitas dan Keterkaitan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dengan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
Misi
Meneruskan
pengembangan ekonomi
berbasis maritim,
pariwisata, pertanian
untuk mendukung
percepatan pertumbuhan
ekonomi dan mengurangi
kesenjangan antar
wilayah serta
meningkatkan ketahanan
pangan (Misi5)

Program
Program :
Pengembangan dan
Pengelolaan
Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja Program

Target Per Tahun

Anggaran
71,440,000,000

1

Jumlah Produksi
Perikanan Tangkap

Kenaikan
produksi : 0,20%/
Tahun

2

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Kenaikan NTN :
0,22%/ Tahun

Kegiatan Utama
a

b

c
d
e
f
g

Kegiatan : Pengadaan alat
tangkap perikanan dan
Alat bantu penangkapan
ikan
Kegiatan : Dukungan
Pelayanan Perizinan Usaha
Perikanan
Kegiatan : Pembinaan
Pelaku Usaha Perikanan
Tangkap
Kegiatan : Pelatihan Usaha
Perikanan Tangkap
Kegiatan : Pengembangan
Kapal Perikanan
Kegiatan : Pengelolaan
Usaha Perikanan Tangkap
Skala Kecil
Kegiatan : Pengembangan
Sarana Prasarana
Pelabuhan Perikanan
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Misi

Program

Indikator Kinerja Program

Target Per Tahun

Anggaran

Kegiatan Utama
h
i

j
Program
Pengembangan dan
Pengelolaan
Perikanan Budidaya

3
4

Jumlah produksi
perikanan budidaya
Nilai Tukar Pembudidaya
Ikan (NTPi)

Kenaikan
produksi : 0,20%/
Tahun
Kenaikan NTPi :
0,22%/ Tahun

a
24,600,000,000
b
c
d
f
g

h

Kegiatan : Pengelolaan
Pelabuhan Perikanan
Pantai (P3 Antang)
Kegiatan : Operasional
UPTD Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP)
Antang
Kegiatan : Pelaksanaan
Kesyahbandaran
Pelabuhan Perikanan
Kegiatan : Pembinaan
Pelaku Usaha Perikanan
Budidaya
Kegiatan : Pelatihan Usaha
Perikanan Budidaya
Kegiatan : Pengelolaan
Sistem Perbenihan Ikan
Kegiatan : Operasional
Balai Benih Ikan (BBI)
Pengujan Bintan
Kegiatan : Pengembangan
sistem jaminan mutu
perikanan budidaya
Kegiatan : Pengelolaan
Kesehatan Ikan dan
Lingkungan
pembudidayaan Ikan
Kegiatan : Revitalisasi
Sarana dan Prasarana
Budidaya Perikanan
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Misi

Program
Program Program
Penguatan Daya
Saing Hasil Perikanan

5

Indikator Kinerja Program

Target Per Tahun

Anggaran

Jumlah produk olahan
Hasil perikanan (Ton)

Kenaikan
produksi : 0,20%/
Tahun

16,945,000,000

Kegiatan Utama
a
b

c
d
Program
Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil
Perikanan

Nilai Ekspor Hasil
Perikanan

Peningkatan nilai
ekspor sebesar
:0.02% / tahun

8.500.000.000

a

Kegiatan : Promosi dan
Pemasaran Hasil Kelautan
dan Perikanan
Kegiatan : Pembinaan
Pelaku Usaha Pengolahan
dan Pemasaran Hasil
Perikanan
Kegiatan : Penguatan
Kelembagaan Usaha
Kelautan dan Perikanan
Kegiatan : Sarana dan
Prasarana Hasil Perikanan
Pengembangan Sistem
Jaminan Mutu Hasil
Perikanan

b

Kegiatan : Operasional
Balai Benih Ikan (BBI)
Pengujan Bintan

c

Kegiatan : Pengembangan
sistem jaminan mutu
perikanan budidaya
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Misi

Program
Program Pengelolaan
Sumber Daya
Kelautan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

Indikator Kinerja Program

Target Per Tahun

6

Peningkatan status
kawasan konservasi
perairan Level III

7

Dokumen perencanaan
pengelolaan Pemanfaatan
sumber daya kelautan
dan perikanan

kawasan yang
dikelola minimal
level III (2
kawasan pertahun)
1 dokumen
pengelolaan tata
ruang laut yang di
tetapkan menjadi
PERDA maupun
PERGUB

Anggaran
12,300,000,000

Kegiatan Utama
a

Kegiatan : Konservasi dan
Rehabilitasi Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan

b

Kegiatan : Konservasi dan
Rehabilitasi Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan
Kegiatan : Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau
Pulau Kecil (RZWP3K)
Kegiatan : Dukungan
pelayanan perizinan
pemanfaatan ruang laut

c
d

Program Pengawasan
Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan

8

% Jumlah kasus Iuu
Fishing / konflik
pemanfaatan sumber
daya kelautan dan
perikanan yang
diselesaikan

Penyelesaian
kasus Iuu Fishing
/ konflik
pemanfaatan
sumber daya
kelautan dan
perikanan
minimal 75% /
tahun

5,385,000,000

a

Kegiatan : Koordinasi dan
Sinkronisasi dalam
Penanganan & penyelesaian
tindak pidana Kelautan dan
Perikanan yang efektif dan
terpadu

b

Kegiatan :Pengawasan dan
Penertiban Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan
Kegiatan : Penyelesaian
Tindak Pindana Kelautan
dan Perikanan
Kegiatan : Operasional
Kapal Pengawas

c
d
e

Kegiatan : Pengembangan
dan Penguatan Kelembagaan
Pengawasan SDKP,
Peningkatan Kapasitas SDM
Pengawas dan POKMASWAS

f

Kegiatan : Penyediaan
Infrastruktur Pengawasan
SDKP
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Misi

Program

Mengembangkan tata
kelola pemerintahan yang
bersih, akuntabel,
aparatur birokrasi yang
profesional, disiplin
dengan etos kerja tinggi
serta penyelenggaraan
pelayanan publik yang
berkualitas (Misi 9)

Program
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia dan
Pemberdayaan
Masyarakat Kelautan
dan Perikanan

9

Indikator Kinerja Program

Target Per Tahun

Persentase kelompok
(KUB,Poklahsar,
Pokdakan) yang dibina
disuluh

Kenaikan %
kelompok yang
dibina dan disuluh
sebesar : 1,84%

Anggaran

Kegiatan Utama
a

11,331,500,000
b

Kegiatan : Pendamping
Perikanan Lapangan
Kegiatan : Penguatan
Kelembagaan Usaha
Kelautan dan Perikanan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri 2015-2021

| III-17

3.4.

TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K )
Berdasarkan telaah terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau periode 2017-2037, bahwa
pengembangan sektor kelautan dan perikanan diperioritaskan di wilayah pesisir. Pusat-pusat
kegiatan sektor perikanan yang telah ditetapkan tersebut terbagi atas Pusat Kegiatan
Strategis Nasional (PKSN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta pengembangan Pusat
Kegiatan Lokal (PKL).
Analisis/telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian dijadikan
rekomendasi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.2.
Fungsi
PKSN
PKSN/PKW
PKW

Kota
Ranai
Tarempa
Daik Lingga
Dabo-Pulau Singkep
Tanjungbalai Karimun
Dabo-Pulau Singkep
Tanjungbalai Karimun

PKL

Kijang
Letung
Tebangladan
Pancur
Senayang
Tanjung Batu
Moro
Sedanau
Midai
Pulau Tiga
Tambelan

Arahan
- Kawasan pengembangan industri pendukung
perikanan dan kelautan.
- Sentra produksi perikanan dan kelautan.
- Pengembangan industri pendukung dan pengolahan
perikanan.
- Sentra pengembangan kegiatan pertanian/
perkebunan, perikanan, dan kehutanan
- Kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan,
kehutanan, pertambangan dan pariwisata.
- Pengembangan industri pengolahan hasil
pertambangan, perikanan dan kelautan.
- Kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan
- Pengembangan industri pengolahan hasil
pertambangan, perikanan dan kelautan.
- Kawasan pertanian dan perikanan.
- Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan dan
kelautan.
- Kawasan industri perikanan dan kelautan.
- Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan dan
kelautan.
- Pusat industri pengolahan perikanan dan kelautan
- Kawasan perikanan dan kelautan.
- Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan serta
kelautan.
- Kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan.
- Kawasan pariwisata, pertanian, perkebunan dan
perikanan.
- Pusat kegiatan perikanan.
- Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian,
perkebunan dan perikanan.
- Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian,
perikanan, dan perkebunan (cengkeh)
- Pusat pengembangan sentra perikanan
- Pusat pengembangan sentra perikanan dan pertanian
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Pelabuhan Perikanan
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN),
dijelaskan bahwa pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan
di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan
bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, disebutkan bahwa pelabuhan
perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu:
1.

2.

3.
4.

Pelabuhan Perikanan Kelas A, disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS),
mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan
Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas.
Pelabuhan Perikanan Kelas B, disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN),
mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan
Indonesia dan ZEEI.
Pelabuhan Perikanan Kelas C, disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), mampu
melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan diperairan Indonesia.
Pelabuhan Perikanan Kelas D, disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), mampu
melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia.

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Riau
Periode 2017-2037, bahwa pelabuhan perikanan yang secara tegas tercantum dalam
RTRW hanya 2 pelabuhan yaitu
1. Pelabuhan Perikanan Parit Rempak Kabupaten Karimun (PPI).
2. Pelabuhan Perikanan Buru Kabupaten Karimun
Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan
Nasional (RIPPN), pelabuhan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebanyak 19
pelabuhan perikanan (PP) yang akan :
1. PP. Antang di Tarempa – Anambas (PPP)
2. PP. Jemaja – Anambas (PPI)
3. PP. Kuala Maras – Anambas (PPI)
4. PP. Nyamuk – Anambas (PPI)
5. PP. Air Sena – Anambas (PPI)
6. PP. Kiabu – Anambas (PPI)
7. PP. Kijang – Bintan (PPI)
8. PP. Batu Duyung – Bintan (PPI)
9. PP. Moro – Karimun (PPI)
10. PP. Parit Rempak – Karimun (PPI)
11. PP. Barelang – Batam (PPI)
12. PP. Telaga Punggur – Batam (PPI)
13. PP. Pulau Tiga – Natuna (PPI)
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14. PP. Ranai – Natuna (PPI)
15. PP. Sedanau – Natuna (PPI)
16. PP. Penuba – Lingga (PPI)
17. PP. Senayang – Lingga (PPI)
18. PP. Tajur Biru – Lingga (PPI)
19. PP. Tanjungpinang (PPI)
3.4.2. Telaah KLHS
Analisis/telaah KLHS dilakukan untuk menganalisis pengaruh dan mitigasi dampak
indikasi program prioritas renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
2016-2021. Analisis/telaahan KLHS ini secara rinci disajikan pada Tabel 3.4.
Mitigasi dan rekomendasi terhadap analisis dampak lingkungan terhadap pembangunan
kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dideskripsikan pada rencana aksi pada
program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun
2016-2021
Tabel 3.3. Deskripsi Kajian Pengaruh dan Mitigasi Dampak Indikasi Program Prioritas
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021
No

Indikasi
Program

Dampak

1 Program
(-)Menimbulkan kerusakan
lingkungan jika alat
Pengembangan
penangkapan ikan yang
Perikanan
digunakan tidak ramah
Tangkap
lingkungan,

1.

(-)Pada keg. Pelabuhan
perikanan berpotensi
menimbulkan abrasi
akibat perubahan arus
laut.
(-)Pencemaran lingkungan
timbul akibat penggunaan
bahan yang tidak ramah
lingkungan.
(-)Pada keg. Pelabuhan
2.
perikanan, di dermaga
berpotensi menimbulkan
3.
pencemaran air yang
disebabkan oleh limbah
domestik hasil olahan
ikan.
4.

5.
2 Program
(-)Peningkatan kerusakan
1.
lingkungan karena
Pengembangan
kegiatan alih fungsi
Perikanan
lahan.
Budidaya
(-) Pencemaran lingkungan
2.
akibat buangan yang
dihasilkan dari kegiatan
budidaya.

Rumusan
Rekomendasi
Mitigasi
Alternatif
Penggunaan alat
1. Penentuan zona Program Pengembangan
penangkapan ikan yang
penangkapan
Perikanan
Tangkap
ramah lingkungan antara
ikan
dilakukan
dengan
lain memiliki kriteria
penggunaan
alat
sebagai berikut:
penangkapan ikan yang
a. Memiliki selektifitas
ramah lingkungan di
yang tinggi
zona
yang
telah
b. Hasil tangkapan
ditetapkan.
sampingan yang
rendah
Memelihara kualitas dan
c. Tidak bersifat
fungsi
lingkungan
destruktif/ merusak
hidup,
serta
lingkungan
meningkatkan
d. Mempertahankan
perbaikan pengelolaan
keanekaragaman
sumber daya alam, dan
hayati (biodiversity)
penataan ruang laut
]Fasilitasi pembangunan
IPAL
Kawasan pelabuhan
perikanan terpadu
dengan industri
pengolahan ikan
Penegakan hukum
melalui pengawasan
melekat oleh instansi
terkait dan
pemberdayaan kelompok
masyarakat pengawas
(Pokmaswas)
Penempatan/pemasangan
pemecah ombak
Pengoperasian IPAL
1. Menetapkan
 Program
terhadap buangan
kawasan
Pengembangan
kegiatan budidaya ikan
budidaya
Perikanan
Budidaya
sebelum dibuang ke
perikanan
memperhatikan cara
badan air (lingkungan).
2. Menetapkan
pembudidayaan ikan
Implementasi good
zonasi budidaya
yang baik
dengan
aquaculture practices
menyiapkan
sarana
(cara budidaya ikan yang
dan
prasarana
baik dan benar)
pendukung
yang
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No

Indikasi
Program

Dampak
3.

3 Program
(-) Pencemaran dari limbah 1.
hasil pengolahan ikan
Optimalisasi
(-) penggunaan bahan
Pengolahan
kimia berbahaya
2.
dan Pemasaran
(formalin, boraks, H2O2
Produksi
dan lain-lain)
Perikanan
3.

Rumusan
Mitigasi
Peningkatan teknologi
budidaya ikan

Pembangunan dan
pengawasan instalasi
pengolahan limbah
Program pembinaan Unit
Pengolahan Ikan (UPI)
tradisional
Penerapan Hazard

Analysis Critical Control
Points (HACCP)

Alternatif

Rekomendasi
sinergis
dengan
lingkungannya
 Memelihara
kualitas
dan fungsi lingkungan
hidup,
serta
meningkatkan
perbaikan pengelolaan
sumber daya alam,
dan penataan ruang
 Monitoring kualitas
lingkungan
Program Optimalisasi
Pengolahan dan
Pemasaran Produksi
Perikanan proses dari
produksi distribusi dan
pemasarannya melalui
Penerapan Hazard

Analysis Critical Control
Points (HACCP)
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3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Berdasarkan identifikasi permasalahan pada :
1. TUPOKSI pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
Kepulauan Riau;
3. Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan RPJMD Provinsi Kepulauan
Riau;
4. Telaah RTRW dan KLHS Provinsi Kepulauan Riau,
maka ditetapkan isu-isu strategis yaitu :
1. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (tangkap dan
budidaya)
2. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kelautan dan perikanan
3. Industrilisasi kelautan dan perikanan
4. Daya dukung ekosistem perairan yang berimbas pada penurunan produksi perikanan
Kuantifikasi, pembobotan atau skoring terhadap isu-isu strategis diperlukan untuk
menentukan prioritas penanganan terhadap isu tersebut. Kegiatan kuantifikasi dimulai
dengan penentuan skor kriteria penentuan isu-isu strategis, kemudian dilakukan skoring
terhadap masing-masing isu strategis dan diakhiri penentuan nilai rata-rata masing-masing
isu strategis. Uraian kegiatan kuantifikasi sbb:
Tabel 3.4. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis
No
Kriteria
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran
1
Renstra KKP atau Renstra provinsi/kabupaten/kota
2 Merupakan tugas dan tanggung jawab DKP Provinsi Kepri
3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik
4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan
Total

Bobot
20
10
20
10
15
25
100

Tabel 3.5. Nilai Skala Kriteria
No
1
2
3
4

Nilai Skala Kriteria ke- Total
1 2 3 4 5 6 Skor
Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya 20 10 20 10 10 20
90
kelautan dan perikanan (tangkap dan budidaya)
Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang 20 10 20 10 10 20
90
kegiatan kelautan dan perikanan
Industrilisasi kelautan dan perikanan
20 10 20 10 10 25
95
Isu Strategis

Daya dukung ekosistem perairan yang berimbas
pada peningkatan/penurunan produksi perikanan

20 10 20 10 10 15
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Tabel 3.6. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis
No.

Isu-Isu Strategis

1 Kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan

(tangkap dan budidaya)
2 Ketersediaan sarana dan prasarana
kelautan dan perikanan
3 Industrilisasi kelautan dan perikanan

penunjang

4 Daya dukung ekosistem perairan yang berimbas pada

peningkatan/penurunan produksi perikanan penurunan
produksi perikanan

kegiatan

Total
Skor

Rata-Rata
skor

90

15,00

90

15,00

95

15,83

85

14,17
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