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4.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, maka diperlukan suatu strategi dan kebijakan yang
tepat. Berikut ini adalah beberapa strategi dan kebijakan yang ditetapkanoleh Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam Renstra Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Kepulauan Riau :
Untuk mewujudkan tujuan, diperlukan strategi yang dirancang secara konseptual,
analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai maka diperlukan strategi sebagai berikut :
1. Percepatan pengembangan perikanan tangkap, melalui Pengembangan sarana prasarana
perikanan tangkap untuk nelayan skala kecil dan peningkatan ketrampilan usaha nelayan
2. Percepatan pengembangan perikanan budidaya, melalui pembinaan pembudidaya
pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya, bantuan usaha/ peralatan
usaha dan peningkatan keterampilan pembudidaya perikanan
3. Percepatan pengembangan sarana prasarana perikanan Kelautan dan Perikanan, melalui
pengembangan sarana armada dan alat tangkap, pelabuhan perikanan, Balai Benih
Ikan/Udang, Pabrik es, rumah kemasan produk olahan serta sarpras pengawasan SDKP
4. Percepatan pengembangan pengolahan dan pemasaran, kewirausahaan, kelembagaan
masyarakat kelautan dan perikanan melalui pengembangan sarana prasarana
pengolahan, pemasaran, pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan, pengendalian,
pengujian serta penjaminan mutu hasil-hasil perikanan.
5. Meningkatkan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan melalui konservasi
6. Meningkatkan pengawasan sumber daya dengan memberdayakan PPNS dan Pokwasmas
serta melakukan pembinaan pelaku usaha perikanan
7. Meningkatkan kebutuhan sarana prasarana aparatur dan meningkatkan kapasitas
aparatur
8. Meningkatkan kualitas perencanaan
Dalam mewujudkan strategi tersebut diatas, arah kebijakan yang harus ditempuh
adalah:
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1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap, dengan fokus pada :
a. Penataan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
b. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
c. Pengendalian Perikanan Tangkap;
d. Pelatihan keterampilan nelayan;
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan focus pada:
a. Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan;
b. Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya;
c. Pengendalian dan kesehatan lingkungan perikanan budidaya
d. Pelatihan ketrampilan pembudidaya perikanan
3. Meningkatkan sarana prasarana kelautan dan perikanan, dengan fokus pada :
a. Pengembangan sarpras Usaha Perikanan Tangkap;
b. Pengembangan sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya;
c. Pengembangan sarana dan prasarana usaha pengolahan/pemasaran hasil perikanan ;
d. Pengembangan sarana dan prasarana usaha pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan.
4. Mengembangkan dan memperkokoh industri, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan
dan perikanan serta peningkatan mutu hasil perikanan, dengan fokus pada :
a. Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
b. Nilai Tambah dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan;
c. Pelatihan keterampilan pengolah dan pemasaran hasil perikanan;
d. Pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan, pengembangan sistem jaminan
mutu dan pengujian mutu hasil perikanan
5. Meningkatkan kawasan konservasi mandiri, pengelolaan tata ruang laut dan penambahan
ekosistem/jenis di kawasan konservasi dengan fokus pada :
a. Penataan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
b. serta perlindungan ekosistem dan jenis Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Meningkatkan tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan , dengan
fokus pada :
a. Penyelesaian laporan-laporan kasus iuu fishing/ konflik pemanfaatan sumber daya
kelautan dan perikanan;
b. Pengawasan dan penertiban kelautan dan perikanan;
c. Pengendalian perizinan usaha perikanan.
7. Meningkatkan kebutuhan sarana prasarana aparatur dan kualitas kinerha aparatur,
dengan fokus kepada :
a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
b. Penyediaan jasa tenaga pendukung
c. Penyediaan jasa keuangan dan
d. Penyediaan barang/jasa rutinitas perkantoran.
8. Meningkatkan kualitas perencanaan, dengan pelaksanaan fokus pada :
a. Penyusunan dokumen perencanaan;
b. Dokumen kajian sumber daya kelautan dan perikanan, dan;
c. Publikasi/ informasi pembangunan kelautan dan perikanan.
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Tabel 5.1.Berikut ini adalah arah kebijakan dan strategi berdasarkan tahun implementasinya serta keterkaitannya dengan tujuan.
Strategi

Tahun

Kebijakan

2016
√

2017
√

2018
√

2019
√

2020
√

2021
√

Keterkaitan
Tujuan

1.

Percepatan
pengembangan
perikanan
tangkap, melalui Pengembangan sarana
prasarana perikanan tangkap untuk nelayan
skala kecil dan peningkatan ketrampilan
usaha nelayan

1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap, dengan fokus pada
:
a. Penataan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
b. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
c. Pengendalian Perikanan Tangkap;
d. Pelatihan keterampilan nelayan;

2.

Percepatan
pengembangan
perikanan
budidaya, melalui pembinaan pembudidaya
pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
pembudidaya, bantuan usaha/ peralatan
usaha dan peningkatan keterampilan
pembudidaya perikanan

2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan focus
pada:
a. Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan;
b. Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya;
c. Pengendalian dan kesehatan lingkungan perikanan
budidaya
d. Pelatihan ketrampilan pembudidaya perikanan

√

√

√

√

√

√

Tujuan 1

Percepatan
pengembangan
sarana
prasarana
perikanan
Kelautan
dan
Perikanan, melalui pengembangan sarana
armada dan alat tangkap, pelabuhan
perikanan, Balai Benih Ikan/Udang, Pabrik
es, rumah kemasan produk olahan serta
sarpras pengawasan SDKP

3. Meningkatkan sarana prasarana kelautan dan perikanan,
dengan fokus pada :
a. Pengembangan sarpras Usaha Perikanan Tangkap;
b. Pengembangan sarana dan prasarana usaha perikanan
budidaya;
c. Pengembangan
sarana
dan
prasarana
usaha
pengolahan/pemasaran hasil perikanan ;
d. Pengembangan sarana dan prasarana usaha pengawasan
sumber daya kelautan dan perikanan.

√

√

√

√

√

√

Tujuan 1

4. Mengembangkan dan memperkokoh industri, pengolahan dan
pemasaran hasil kelautan dan perikanan serta peningkatan
mutu hasil perikanan, dengan fokus pada :
a. Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan;
b. Nilai Tambah dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan;
c. Pelatihan keterampilan pengolah dan pemasaran hasil
perikanan;
d. Pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan,
pengembangan sistem jaminan mutu dan pengujian mutu
hasil perikanan

√

√

√

√

√

√

Tujuan 2

.
3.

4. Percepatan pengembangan pengolahan dan
pemasaran, kewirausahaan, kelembagaan
masyarakat kelautan dan perikanan melalui
pengembangan sarana prasarana
pengolahan, pemasaran, pembinaan,
penyuluhan dan pemberdayaan,
pengendalian, pengujian serta penjaminan
mutu hasil-hasil perikanan

Tujuan 1
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Tahun
Strategi

Kebijakan
Meningkatkan kawasan konservasi mandiri, pengelolaan tata
ruang laut dan penambahan ekosistem/jenis di kawasan
konservasi dengan fokus pada :
a. Penataan pemanfaatan sumber daya kelautan dan
perikanan
b. serta perlindungan ekosistem dan jenis Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan

2016

2017

2018

2019

2020

2021

√

√

√

√

√

√

Keterkait
an
Tujuan
Tujuan 3

5. Peningkatan pengelolaan, pengawasan dan
pelestarian sumber daya kelautan dan
perikanan melalui konservasi, program
coremap, pengawasan dan penataan
pemanfaatan potensi

5.

6.

Meningkatkan pengawasan sumber daya
dengan memberdayakan PPNS dan
Pokwasmas serta melakukan pembinaan
pelaku usaha perikanan

6. Meningkatkan tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan
dan perikanan , dengan fokus pada :
a. Penyelesaian laporan-laporan kasus iuu fishing/ konflik
pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
b. Pengawasan dan penertiban kelautan dan perikanan;
c. Pengendalian perizinan usaha perikanan.

√

√

√

√

√

√

Tujuan 3

7.

Meningkatkan kebutuhan sarana prasarana
aparatur dan meningkatkan kapasitas
aparatur

7. Meningkatkan kebutuhan sarana prasarana aparatur dan
kualitas kinerha aparatur, dengan fokus kepada :
a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
b. Penyediaan jasa tenaga pendukung
c. Penyediaan jasa keuangan dan
d. Penyediaan barang/jasa rutinitas perkantoran.

√

√

√

√

√

√

Tujuan 4

8.

Meningkatkan kualitas perencanaan

8. Meningkatkan kualitas perencanaan, dengan pelaksanaan
fokus pada :
a. Penyusunan dokumen perencanaan;
b. Dokumen kajian sumber daya kelautan dan perikanan,
c. Publikasi/ informasi pembangunan kelautan dan perikanan

√

√

√

√

√

√

Tujuan 5
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