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I. PENDAHULUAN 

Negara kita memang negara kepulauan, namun bukan negara maritim, itulah 

kenyataan yang ada.  Untuk mewujudkan sebuah negara maritim yang kuat 

bukanlah suatu hal yang mustahil mengingat potensi yang kita miliki terdiri atas 

17.502 buah pulau, dan garis pantai sepanjang 81.000 km dengan Luas wilayah 

perikanan di laut sekitar 5,8 juta Km2, yang terdiri dari perairan kepulauan dan 

teritorial seluas 3,1 juta Km2 serta  perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 

seluas 2,7 juta Km2.. Fakta tersebut menunjukkan bahwa prospek pembangunan 

perikanan dan kelautan Indonesia dinilai sangat cerah dan menjadi salah satu 

kegiatan ekonomi yang strategis.  

Sumberdaya ikan yang hidup di wilayah perairan Indonesia dinilai memiliki tingkat 

keragaman hayati (bio-diversity) paling tinggi. Sumberdaya tersebut paling tidak 

mencakup 37% dari spesies ikan di dunia (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 

1994). Di wilayah perairan laut Indonesia terdapat beberapa jenis ikan bernilai 

ekonomis tinggi antara lain : tuna, cakalang, udang, tongkol, tenggiri, kakap, 

cumi-cumi, ikan-ikan karang (kerapu, baronang, udang barong/lobster), ikan hias 

dan kekerangan termasuk rumput laut.  
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Berdasarkan hasil kajian Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) bekerjasama 

dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), potensi sumberdaya ikan 

laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,410 juta ton per tahun, yang terdiri dari 

perairan wilayah laut teritorial sekitar 4,625 juta ton per tahun dan perairan ZEEI 

sekitar 1,785 juta ton per tahun.  Namun demikian, karena manajemen perikanan 

menganut azas kehatian-hatian (precautionary approach), maka Pemerintah 

telah metetapkan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) yaitu sebesar 80 

% dari potensi tersebut atau sebesar 5,1 juta ton per tahun.  Selain potensi 

tersebut, Indonesia juga memiliki peluang untuk memanfaatkan potensi 

sumberdaya ikan yang ada di laut lepas (high seas).  

Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan dari laut pada tahun 2002 telah 

mencapai sekitar 70 % dari potensi lestari atau dengan produksi sebesar 4,5 juta 

ton. Tingkat pemanfaatan tersebut selain masih terbatas juga belum merata di 

seluruh wilayah perairan, bahkan beberapa jenis ikan di perairan-perairan 

tertentu utamanya perairan pantai (< 12 mil) sudah intensif dan menunjukkan 

status “lebih-tangkap” (overfishing), seperti di  Laut Jawa dan Selat Malaka. 

Untuk memudahkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan, 

berdasarkan kesepakatan para pakar, peneliti dan praktisi perikanan maka telah 

ditetapkan pembagian wilayah yang dikenal dengan WPP (Wilayah Pengelolaan 

Perikanan) dengan mempertimbangkan aspek biologi dan lingkungan 

sumberdaya ikan.   Terdapat 9 (sembilan) WPP yang telah ditetapkan yaitu : WPP 

1 (Selat Malaka); WPP 2 (Laut Cina Selatan); WPP 3 (Laut Jawa); WPP 4 (Laut 

Flores dan Selat Makassar); WPP 5 (Laut Banda); WPP 6 (Laut Arafura); WPP 7 

(Laut Seram dan Teluk Tomini); WPP 8 (Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik); dan 

WPP 9 (Samudera Hindia).  Gambar 1 memperlihatkan sembilan WPP di 

Indonesia. 
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Gambar 1.  Sembilan Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia 

Secara umum, berdasarkan tingkat pemanfaatan saat ini maka masih terbuka 

peluang untuk memanfaatkan sumberdaya ikan ke depan.   Peluang 

pemanfaatan tersebut antara lain masih terdapat di Wilayah Pengelolaan 

Perairan (WPP) Laut Cina Selatan, Selat Makassar dan Laut Flores, Laut Banda, 

Laut Seram dan Teluk Tomini, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, Laut Arafura 

dan Samudera Hindia.  

Walaupun gambaran makro diatas menunjukkan bahwa perikanan tangkap 

masih berpeluang untuk dikembangkan, namun disatu sisi masih terdapat 

beberapa permasalahan pembangunan perikanan tangkap, antara lain : 

1) Sebagian besar nelayan masih merupakan nelayan tradisional dengan 

karakteristik sosial budaya yang memang belum begitu kondusif untuk suatu 

kemajuan.  

2) Struktur armada perikanan yang masih didominasi oleh skala kecil/tradisional 

dengan kemampuan IPTEK yang rendah. 

3) Masih timpangnya tingkat pemanfaatan stok ikan antara satu kawasan 

dengan kawasan perairan laut lainnya.   
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4) Masih banyaknya praktek Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) fishing, 

yang terjadi karena penegakan hukum (law enforcement) di laut masih 

lemah. 

5) Belum memadainya dukungan sarana dan prasarana perikanan tangkap. 

6) Terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut, seperti kerusakan hutan 

mangrove, terumbu karang, dan padang lamun (seagrass beds), yang 

sebenarnya merupakan tempat (habitat) ikan dan organisme laut lainnya 

berpijah (spawning ground), mencari makan (feeding ground) , atau 

membesarkan diri (nursery ground). 

7) Masih rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil 

perikanan, terutama oleh usaha tradisional sesuai dengan selera konsumen 

dan standardisasi mutu produk secara internasional (seperti Hazard Analysis 

Critical Control Point/HACCP, persyaratan sanitasi, dan lainnya).   

8) Lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang 

pesaing, segmen pasar, dan selera (preference) para konsumen tentang jenis 

dan mutu komoditas perikanan. 

9) Belum memadainya prasarana ekonomi dan sarana sistem transportasi dan 

komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian (delivery) produk 

perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu, terutama di luar 

Jawa dan Bali. 

Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka makalah ini menguraikan topik 

pemikiran percepatan pembangunan perikanan tangkap melalui suatu Gerakan 

Nasional.  Ruang lingkup yang diuraikan dibatasi pada program/kegiatan yang 

perlu dilaksanakan untuk mempercepat dan meningkatkan sasaran 

pembangunan perikanan tangkap, tidak diuraikan mengenai perubahan pelaku 

(aktor/institusi), manajemen, budaya (etos) kerja, dan lainnya yang juga 

mempengaruhi terjadinya suatu proses perubahan/ percepatan. 

Tujuannya jelas yaitu sebagai bahan masukan untuk pemerintah terutama 

stakeholder perikanan tangkap agar dapat memberikan kontribusi yang lebih 

besar bagi pembangunan sektor perikanan dan kelautan yang saat ini sebagai 

salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. 
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II. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP  

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan, termasuk didalamnya 

pembangunan sub sektor perikanan tangkap, merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional yang diarahkan pada (1) Peningkatan kesejahteraan 

masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya, (2) 

Peningkatan peran sektor perikanan dan kelautan sebagai sumber pertumbuhan 

ekonomi, (3) Peningkatan kecerdasan dan kesehatan bangsa melalui 

peningkatan konsumsi ikan, (4) Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung 

serta kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan, 

dan (5) Peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan 

budaya bahari bangsa Indonesia. 

Mengacu kepada Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, 

pembangunan Perikanan Tangkap pada hakekatnya ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, dan sekaligus 

untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan serta lingkungannya.  Tujuan 

tersebut dewasa ini diperluas cakupannya, sehingga tidak hanya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian sumberdaya 

ikan, tetapi juga untuk meningkatkan konstribusi Sub Sektor Perikanan Tangkap 

terhadap pembangunan perekonomian nasional, utamanya guna membantu 

mengatasi krisis ekonomi, baik dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, 

penerimaan devisa melalui ekspor, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP).  

Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya yang ditempuh Pemerintah adalah 

menerapkan Manajemen Perikanan Tangkap secara terpadu dan terarah, agar 

pemanfaatan sumberdaya ikan dapat dilakukan secara berkelanjutan dari 

generasi ke generasi. Hal ini karena sumberdaya ikan dapat mengalami 

degradasi bahkan pemusnahan apabila dieksploitasi secara tidak terkendali, 

meskipun  sumberdaya ikan merupakan sumberdaya yang dapat 

diperbaharukan (renewable resources). Disamping itu, penerapan manajemen 

perikanan yang baik, juga merupakan wujud dari implementasi komitmen 

Pemerintah Indonesia terhadap isu mengenai pengelolaan perikanan yang 

bertanggungjawab sebagaimana tertuang dalam FAO-Code of Conduct for 

Responsible Fisheries, yang dewasa ini dipergunakan sebagai pedoman global. 
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Dalam kaitan dengan hal di atas, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah 

menetapkan kebijakan, sasaran, strategi dan program kerja yang dari tahun ke 

tahun selalu dievaluasi efektifitasnya, untuk selanjutnya disempurnakan sesuai 

perubahan lingkungan strategik.  

Pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap didasarkan pada sistem 

ekonomi kerakyatan yang mengarah pada mekanisme pasar dan persaingan 

sehat. Pembangunan ini didukung oleh pengembangan industri berbasis 

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam mencapai 

daya saing yang tinggi.   

Dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis serta kendala dan 

peluang yang ada, pembangunan perikanan tangkap diarahkan untuk 

mewujudkan Visi pembangunan perikanan tangkap, yaitu Usaha Perikanan 

Tangkap yang Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Mempunyai 

Daya Saing, Memanfaatkan Sumber daya Secara Efisien dan Berkelanjutan 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Misi yang diemban adalah sebagai 

berikut: 

1) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan; 

2) Menjaga keselestarian sumberdaya ikan serta lingkungannya; 

3) Membangun usaha perikanan tangkap yang berdaya saing; 

4) Meningkatkan peran sub sektor perikanan tangkap bagi pembangunan 

perekenomian nasional. 

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut diatas maka sasaran pembangunan 

perikanan adalah : 

1) Meningkatkan produksi perikanan tangkap 

2) Peningkatan ekspor hasil perikanan  

3) Meningkatkan konsumsi ikan dalam negeri 

4) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja (nelayan). 

5) Peningkatan kontribusi ekonomi nasional melalui Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) 

Kebijakan yang akan diterapkan dalam rangka pembangunan perikanan lima 

tahun kedepan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui 

optimasi pemanfaatan sumberdaya ikan, serta peningkatan nilai tambah hasil 

perikanan. 
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Strategi yang ditempuh adalah : 

1) Peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan. 

2) Peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perikanan tangkap 

3) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap.  

4) Peningkatan pelayanan dan pengendalian perijinan usaha penangkapan. 

5) Penyempurnaan peraturan perundangan. 

6) Penyempurnaan sistem statistik perikanan tangkap. 

7) Peningkatan peran Indonesia dalam organisasi/ kelembagaan Internasional. 

Secara operasional, pencapaian tujuan dan sasaran diimplementasikan melalui 

pelaksanaan Program Unggulan, Utama dan Penunjang Pembangunan 

Perikanan Tangkap sebagai berikut : 

Program Unggulan 

1) Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil; 

Program ini diarahkan untuk: a) mewujudkannya produktivitas dan efesiensi 

usaha penangkapan skala kecil melalui sentuhan teknologi tepat guna dan 

ramah lingkungan serta manajemen profesional, b) meningkatkan nilai jual 

hasil perikanan melalui penyelenggaraan pelelangan murni di pusat-pusat 

pendaratan ikan, c) peningkatan nilai tambah  hasil perikanan melalui 

pengembangan produk hasil perikanan yang bermutu, dan d) 

memperlancar distribusi pemasaran hasil perikanan.  Disamping itu, Program 

ini juga akan mendorong penguatan armada nasional, terutama yang 

dimiliki oleh nelayan skala kecil sehingga mampu beroperasi di wilayah 

offshore, baik untuk kepentingan ekonomi maupun fungsi sabuk pengaman 

(security belt) untuk melengkapi upaya pengawasan dan pengamanan 

yang dilakukan oleh aparat.  Pada saat yang sama, secara bertahap tetapi 

pasti telah dan akan dilakukan optimalisasi intensitas penangkapan (jumlah 

nelayan atau jumlah kapal ikan) pada setiap wilayah perairan sesuai potensi 

lestarinya.   

Ruang lingkup kegiatannya meliputi paket bantuan dan pelatihan teknis 

serta manajemen usaha yang dimulai dari upaya penangkapan ikan dari 

perairan sampai ke pusat pendaratan ikan (Optimalisasi usaha 

Penangkapan Ikan/OPTIKAPI); kemudian dilanjutkan ke proses pelelangan 

(Optimalisasi penyelenggaraan Pelelangan Ikan/OPTILANPI) untuk 

mendapatkan harga jual ikan yang tinggi; selanjutnya proses pengolahan 
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(Optimalisasi usaha Pengolahan Hasil Perikanan/OPTIHANKAN); dan terakhir 

adalah memasarkan hasil penangkapan dan produk olahan hasil perikanan 

sampai ke tangan konsumen (Optimalisasi usaha Pemasaran Hasil 

Perikanan/OPTISARKAN).  

2) Program Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perikanan; 

Peningkatan produksi perikanan yang cenderung terbatas, seyogyanya 

harus disertai dengan upaya pembinaan mutu hasil perikanan serta 

peningkatan pelayanan dalam penerbitan sertifikat kesehatan produk 

perikanan, sehingga akan meningkatkan penerimaan devisa negara yang 

berasal dari ekspor hasil perikanan. Belakangan ini, kegiatan ekspor 

perikanan Indonesia dihadapkan pada beberapa kendala yakni (a) 

beberapa negara pengimpor cenderung memperketat persyaratan dan 

atau memasukkan persyaratan baru baik yang terkait dengan mutu 

(misalnya antibiotika chlorampenicol) maupun isu lingkungan (seperti alat 

pemisah penyu/TED, Eco-labeling dsb), dan (b) tarif impor masih cukup tinggi 

(misalnya Uni Eropa mengenakan tarif sebesar 24 % untuk impor tuna kaleng).  

Guna mengatasi kendala tersebut telah dan terus ditempuh upaya antara 

lain: 

a) Peningkatan mutu hasil perikanan dengan penerapan HACCP (Hazard 

Analysis Critical Control Point). 

b) Peningkatan harmonisasi Sistem Pengawasan Mutu dengan negara mitra 

importir. 

c) Pengembangan jaringan pemasaran, termasuk diversifikasi pasar tujuan 

ekspor; 

d) Diversifikasi komoditas ekspor,  

e) Peningkatan upaya pengawasan,  

f) Pengembangan dan perkuatan sistem informasi (termasuk market 

intelligence). 

g) Penguatan laboratorium pembinaan mutu (LPPMHP). 

Program Utama 

3) Program Peningkatkan Tata Pemanfaatan Sumberdaya Ikan; 

Program ini diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan 

yang bertanggung jawab sesuai dengan Code of Conduct for Responsible 
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Fisheries (CCRF). Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : a) sosialisasi CCRF, b) 

pertemuan Forum Komunikasi Pemanfaatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan 

(FKPPS), c) penyusunan dan sosialisasi pedoman umum Pengelolaan 

Sumberdaya Ikan (Fisheries Management Plan). 

4) Program Pengembangan Prasarana Perikanan Tangkap; 

Program ini diarahkan untuk mewujudkan pelabuhan perikanan sebagai pusat 

pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan tangkap.  Adapun kegiatan yang 

telah dilaksanakan adalah : a) penyusunan standar pelayanan di pelabuhan 

perikanan, b) pembinaan perencanaan pembangunan Pelabuhan 

Pendaratan Ikan (PPI), c) pembangunan pelabuhan perikanan (PP). 

5) Program Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap; 

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas unit penangkapan 

yang meliputi kapal, alat tangkap dan alat bantu melalui sentuhan teknologi 

tepat guna sesuai kondisi lingkungan perairan dan jenis sumberdaya ikan.  

Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a) penyusunan rancang bangun dan 

spesifikasi teknis kapal ikan, b) standarisasi unit penangkapan, c) 

pengembangan dan perekayasaan teknologi penangkapan ikan. 

 

6) Program Peningkatan Pelayanan dan Pengendalian Perizinan Usaha 

Penangkapan; 

Program ini diarahkan untuk menanggulangi Illegal, Unreported and 

Unregulated (IUU) Fishing sekaligus mendukung pencapaian target PNBP 

bidang kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan 

pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan. Kegiatan yang dilaksanakan 

adalah: a) sosialisasi perizinan usaha perikanan tangkap, b) percepatan 

penerimaan PNBP, c) komputerisasi perizinan.  

Program Penunjang 

7) Program Peningkatan Peran Indonesia dalam Organisasi/lembaga Internasional 

yang Terkait dengan Perikanan Tangkap.  

Program ini diarahkan untuk memantapkan posisi Indonesia dalam 

Organisasi/lembaga Internasional yang terkait dengan Perikanan Tangkap 
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dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan lingkungannya. Kegiatan 

yang dilaksanakan adalah mengikuti pertemuan-pertemuan internasional 

tentang kerjasama perikanan dan menjajaki kemungkinan keikutsertaan di 

berbagai organisasi tersebut. 

Melalui berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pembangunan 

perikanan selama ini secara umum menunjukkan hasil yang nyata dan 

menggembirakan.  Selama tahun 2001-2003 beberapa indikator pembangunan 

perikanan tangkap mengalami kemajuan antara lain : 

 Produksi perikanan tangkap meningkat rata-rata sebesar 5,15%, yaitu dari 

4.276.720 ton pada tahun 2001 menjadi 4.728.320 ton pada tahun 2003; 

 Total konsumsi ikan dalam negeri meningkat rata-rata sebesar 6,415% per 

tahun, yaitu dari 4,69 juta ton pada tahun 2001 menjadi 5,30 juta ton 

pada tahun 2003, sedangkan dari tingkat konsumsi per kapita per tahun 

rata-rata meningkat sebesar 4,83% pertahun, jika pada tahun 2001 tingkat 

konsumsi sebesar 22,47 kg/kapita/tahun maka pada tahun 2003 

mencapai sebesar 24,67 kg/kapita/tahun. 

 Volume dan nilai ekspor rata-rata meningkat masing-masing sebesar 

19,615% dan 11,92%, jika pada tahun 2001 volume dan nilai ekspor 

masing-masing sebesar 487.117 ton dengan nilai 1.631.899.000 US$, maka 

pada tahun 2003 meningkat menjadi 696.290 ton dengan nilai 

2.004.067.000 US$.  

 

 Volume dan nilai impor rata-rata menurun masing-masing sebesar 6,45% 

dan 5,38%, jika pada tahun 2001 volume dan nilai impor masing-masing 

sebesar 162.472 ton dan 103.616.000 US$, maka pada tahun 2003 

menurun menjadi 136.870 ton dan 92.312.000 US$. 

 Jumlah kapal meningkat rata-rata sebesar 0,64%, yaitu dari 468.521 buah 

pada tahun 2001 menjadi 474.540 buah pada tahun 2003. 

 Jumlah nelayan meningkat rata-rata 2,86%, yaitu dari 3.286,500 orang 

pada tahun 2001 menjadi 3.476.200 orang pada tahun 2003. 
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 Produktivitas nelayan meningkat walaupun tidak terlalu siginifikan, jika 

pada tahun 2001 produktivitas nelayan sebesar 1,30 ton/orang/tahun 

maka pada tahun 2003 hanya meningkat sebesar 1,36 ton/orang/tahun. 

 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat tajam, jika pada 

tahun 2001 PNBP dari perikanan tangkap baru mencapai Rp 4,033 miliar, 

maka pada tahun 2003 (sampai 19 Desember), telah tercapai PNBP 

sebesar 355,720 miliar. Dengan demikian, pada periode 2001-2003, 

kenaikan rata-rata PNBP per tahun sebesar 2.523,8%. 

 

III.   PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP MELALUI GERAKAN NASIONAL 

3.1.  Latar Belakang 

Meskipun berbagai program dan kemajuan telah dicapai, pembangunan 

perikanan tangkap ke depan masih diwarnai oleh isu dan permasalahan antara 

lain: (1) Kondisi ekonomi masyarakat nelayan yang masih dibawah garis 

kemiskinan sekitar ± 65%; (2) Praktek Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) 

Fishing yang masih tinggi; (3) Overfishing di beberapa fishing grounds untuk 

beberapa stok ikan, dan underfishing di fishing grounds lainnya untuk stok ikan 

lainnya; (4) Penggunaan metode penangkapan yang masih bersifat destruktif, 

(4) Posisi marjinal nelayan dalam “rantai tata niaga” perikanan (5) dan beberapa 

permasalahan lainnya yang menjadi turunan dari permasalahan-permasalahan 

pokok diatas. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas dan dnegan memperhatikan 

masih terbukanya peluang pengembangan perikanan tangkap ke depan maka 

subsektor perikanan tangkap optimis mampu meningkatkan kontribusi bagi sektor 

kelautan dan perikanan sebagai salah satu tulang punggung (prime mover) 

pembangunan nasional.  Oleh karena itu diperlukan suatu langkah terobosan 

(breakthrough) dalam bentuk Gerakan Nasional untuk dapat mengoptimalkan 

pembangunan perikanan tangkap. 

3.2. Pola Pikir Gerakan Nasional Pembangunan Perikanan Tangkap 

Gerakan nasional pembangunan perikanan tangkap harus mempertimbangkan 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan pembangunan perikanan 
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selama ini sebagai bahan untuk merumuskan suatu strategi gerakan untuk 

mencapai sasaran yang diinginkan.  Karena berskala nasional maka program 

dan kegiatan yang dilaksanakan harus didukung tidak hanya oleh stakeholders 

kelautan dan perikanan saja, tetapi juga oleh stakeholders  terkait lainnya. 

Gambar 2 memperlihatkan skema pola pikir Gerakan Nasional pembangunan 

perikanan tangkap untuk mencapai sasaran yang diinginkan. 

 
Gambar 2.  Skema Pola Pikir Gerakan Nasional Pembangunan Perikanan Tangkap 

STRATEGI: 
•  Pemberdayaan Nelayan 

Kecil 

•  Optimasi Sumberdaya Ikan 

•  Peningkatan Produktivitas  

Kondisi 
 Pasca  

Gerakan 

Tercap
ai  

Strength & 
Weakness 

Opportunity & 
Threat 

Kondisi 
 Saat 
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Kekuatan (strength) : 

• Potensi sumberdaya ikan sebesar 6.4 juta ton/tahun merupakan MSY, 

dengan tingkat keamanan 20%. TAC (Total Allowable Catch) = 80% x 6.4 

juta ton = 5.12 juta ton/tahun. 

• Tingkat produktivitas hasil tangkapan diperkirakan 4.5 juta ton/tahun, 

berdasarkan data hasil tangkapan per unit usaha (catch per unit effort, 

CPUE), sehingga terdapat peluang pemanfaatan sebesar 700 ribu 

ton/tahun. 

• Peran pelaku usaha semakin meningkat dan proaktif serta iklim dunia 

usaha semakin kondusif (termasuk aspek finansial, perbankan dan 

investasi). 

• Komitmen pemerintah terhadap dunia perikanan yang tinggi. 

Kelemahan (weakness): 

• Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di 9 WPP tidak seimbang, ada 

yang overfishing dan ada yang masih underfishing, meskipun secara 

agregat nasional masih dibawah TAC (Tabel 1). 

• Tingkat kegiatan IUU (Illegal, Unregulated dan Unreported) fishing masih 

tinggi, sehingga masih merupakan ancaman terhadap kelestarian 

sumber daya. 

• Insentif usaha perikanan masih rendah, sehingga tidak dapat menarik 

investor dan masih dihadapi ekonomi biaya tinggi (perpajakan, retribusi 

dll). 

• Pengawasan dan penegakan hukum masih belum efektif dihadapkan 

kepada tingkat pelanggaran yang masih tinggi dan luasnya perairan. 

Akibatnya pengusaha yang memiliki ijin masih terancam dan kurang 

mendapatkan kepastian, disamping kehilangan devisa negara serta 

PNBP. 

• Produk olahan ikan kurang bergairah sebagai akibat sulitnya pasokan 

bahan baku, disparitas harga dalam dan luar negeri dan ekonomi biaya 

tinggi. 
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• Kemampuan investasi perikanan masih rendah dan dominasi investor 

asing masih tinggi. 

• Kehilangan (losses) hasil perikanan masih tinggi yakni mencapai ± 25%. 

 
Tabel 1. Potensi Lestari dan Peluang Pengembangan Masing-masing Kelompok 

Sumberdaya Ikan Laut pada Setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan 
 

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 
Kelompok Sumber Daya 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Perairan 
Indonesia 

Ikan Pelagis Besar 
- Potensi (103 ton/tahun) 
- Produksi  (103 ton/tahun) 
- Pemanfaatan  

 
27,67 
36,27 

OE 

 
66,08 
35,16 

UE 

 
55,00 

137,82 
OE 

 
193,60 
  85,10 

   UE 

 
104,12 
  29,10 

   UE 

 
50,86 
34,56 

UE 

 
106,51 
  37,46 

   UE 

 
175,26 
153,43 

 FE 

 
366,26 
188,28 

   UE 

 
1.165,36 

736,17 
   UE 

Ikan Pelagis Kecil 
- Potensi  (103 ton/tahun) 
- Produksi  (103 ton/tahun) 
-  Pemanfaatan   

 
147,30 
132,70 

   FE  

 
621,50 
205,53 

   UE 

 
340,00 
507,53 

OE 

 
605,44 
333,35 

UE 

 
132,00 
146,47 

OE 

 
468,66 
12,31 

UE 

 
379,44 
119,43 

UE 

 
384,75 
62,45 

UE 

 
526,57 
26,56 

UE 

 
3.605,66 
1.764,33 

UE 
Ikan Demersal 
- Potensi  (103 ton/tahun) 
- Produksi (103 ton/tahun) 
-  Pemanfaatan  

 
82,40 

146,29 
OE 

 
364,80 
54,69 

UE 

 
375,20 
334,92 

FE 

 
87,20 

167,38 
OE 

 
9,32 

43,20 
OE 

 
202,34 
156,60 

UE 

 
88,84 
32,14 

UE 

 
54,86 
15,31 

UE 

 
135,13 
134,83 

OE 

 
1365,09 
1.085,50 

UE 
Ikan Karang Konsumsi 
- Potensi (103 ton/tahun) 
- Produksi  (103 ton/tahun) 
-   Pemanfaatan  

 
5,00 

21,60 
OE 

 
21,57 
7,88 

UE 

 
9,50 

48,24 
OE 

 
34,10 
24,11 

UE 

 
32,10 
6,22 

UE 

 
3,10 

22,58 
OE 

 
12,50 
4,63 

UE 

 
14,50 
2,21 

UE 

 
12,88 
19,42 

OE 

 
145,25 
156,89 

OE 
Udang Penaeid 
- Potensi (103 ton/tahun) 
- Produksi  (103 ton/tahun) 
-  Pemanfaatan  

 
11,40 
49,46 

OE 

 
10,00 
70,51 

OE 

 
11,40 
52,8n, 
3.  OE 

 
4,80 

36,91 
OE 

 
0,00 
0,00 

UE 

 
43,10 
36,67 

FE 

 
0,90 
1,11 

OE 

 
2,50 
2,18 

FE 

 
10,70 
10,24 

OE 

 
94,80 

259,94 
OE 

Lobster 
- Potensi  (103 ton/tahun) 
- Produksi  (103 ton/tahun) 
-  Pemanfaatan  

 
0,40 
0,87 

OE 

 
0,40 
1,24 

OE 

 
0,50 
0,93 

OE 

 
0,70 
0,65 

FE 

 
0,40 
0,01 

UE 

 
0,10 
0,16 

OE 

 
0,30 
0,02 

UE 

 
0,40 
0,04 

UE 

 
1,60 
0,16 

UE 

 
4,80 
4,08 

FE 
Cumi-Cumi 
- Potensi  (103 ton/tahun) 
- Produksi  (103 ton/tahun) 
-  Pemanfaatan  

 
1,86 
3,15 

OE 

 
2,70 
4,89 

OE 

 
5,04 

12,11 
OE 

 
3,88 
7,95 

OE 

 
0,05 
3,48 

OE 

 
3,39 
0,30 

UE 

 
7,13 
2,86 

UE 

 
0,45 
1,49 

OE 

 
3,75 
6,29 

OE 

 
28,25 
42,51 

OE 

Total 
- Potensi  (103 ton/tahun) 
- Produksi  (103 ton/tahun) 
-  Pemanfaatan    

 
276,06 
389,28 

OE 

 
1.057,05 

379,90 
UE 

 
794,64 

1.094,41 
OE 

 
929,72 
655,45 

UE 

 
277,99 
228,48 

FE 

 
771,55 
263,37 

UE 

 
590,52 
197,54 

UE 

 
632,72 
287,11 

UE 

 
1.076,89 

623,78 
UE 

 
6.409,21 
4.068,42 

UE 
 

Catatan :  
• Keterangan WPP: 1. Selat Malaka, 2.  Laut Cina Selatan,  3.  Laut Jawa, 4.  Selat Makassar dan Laut Flores, 5.  Laut  Banda,  6. Laut Arafura, 

7.  Laut Seram dan Teluk Tomini, 8.  Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, 9.  Samudera Hindia 
• Kategori eksploitasi : Pemanfaatan 100% = over exploited (OE), Pemanfaatan 80 – 100% = full exploited (FE), Pemanfaatan < 80% = 

under exploited (UE) 

 

Peluang (opportunity): 

• Banyaknya minat perusahaan dari negara lain yang akan memanfaatkan 

sumberdaya ikan di ZEE yang masih underfishing, menunggu lampu hijau 

dari Pemerintah RI, dimana kapal-kapal penangkap mereka siap 

beroperasi. 
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• Sumberdaya perikanan tangkap masih sangat potensial dan menarik 

bagi usaha penangkapan sehingga akan mudah dalam meningkatkan 

produktivitas untuk mencapai target.  

• Peningkatan produktivitas perikanan proporsional dengan banyaknya ijin 

yang diberikan baik oleh Pemerintah pusat maupun daerah, sehingga 

kebebasan dalam menentukan keputusan dan strategi sangat terbuka 

luas. 

• Pasar ikan produk tangkapan dari Indonesia masih sangat potensial 

antara lain : Jepang, Korea Selatan, RRC, Eropa dan Amerika. 

• Permintaan (demand) produk perikanan yang semakin tinggi akibat 

adanya kesadaran masyarakat dunia terhadap makanan yang bergizi 

tinggi untuk kesehatan dakecerdasan, non-kolesterol, halal, dan bebas 

dari virus/penyakit seperti flu burung, anthrax, dll yang sering ditemui 

pada makanan red-meat. 

• Kemampuan penguasaan teknologi penangkapan para nelayan 

Indonesia semakin meningkat sehingga akan dapat mengganti peran 

kapal-kapal asing di ZEE. 

Tantangan (threat) : 

• Embargo produk-produk perikanan dari Indonesia yang diekspor ke 

Jepang terutama Tuna, karena dicurigai banyak kapal-kapal IUU 

penangkap tuna dari Indonesia. 

• Persyaratan mutu produk ikan ekpsor dari Indonesia semakin ketat, 

terutama dikaitkan dengan residu antibiotik (zero tolerance 

chlorampenicol), Anti Dumping, Bioterorism Act,  dll. 

• Perusakan lingkungan laut terutama di kawasan pesisir yang berasal dari 

limbah daratan, berakibat terancamnya potensi lestari sumberdaya ikan 

serta ekosistem. 

Dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan tersebut 

di atas maka diperkirakan sasaran kuantitatif yang dapat dicapai pada tahun 

2005 dan 2006 (Tabel 2).  Sasaran tahun 2006 antara lain : (1) Peningkatan 

produksi sampai dengan 9,5 juta ton; (2) Nilai Ekspor sampai dengan 5 Milyar US$; 
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(3) Penyerapan tenaga kerja sebagai upaya mengurangi tingkat pengangguran 

sampai dengan 7,4 juta orang; (4) Tingkat konsumsi ikan untuk dalam negeri 

sampai dengan 30 kg/kapita/tahun. 

Tabel 2.  Sasaran gerakan nasional pembangunan perikanan tangkap 

Skenario 
Gerakan 

Sasaran 2005 
(Reguler) 

2005 2006 

% perubahan 
(2005 reguler ke 
2005 Gerakan) 

• Ekspor (US$ Milyar) 2,1 4,1 5 95,2% 

• Produksi perikanan (juta 
ton) 

5,9 7,3 9,5 23,7% 

• Penyerapan Tenaga Kerja 
(juta orang) 

5,5 6,9 7,4 25,5% 

• Konsumsi Ikan Dalam 
Negeri (kg/ kapita/tahun) 

25,66 26,55 30 3,5% 

     sumber : Ditjen Perikanan Tangkap (2003) 
     catatan : beberapa sasaran terkait dengan stakeholder lain, misalnya perikanan budidaya 
 

Dari tabel tersebut dapat dibandingkan antara sasaran pembangunan 

perikanan tangkap skenario gerakan nasional dengan pembangunan perikanan 

skenario tanpa gerakan (reguler) pada tahun 2005.  Untuk itu strategi yang 

dilakukan : 

a) pemberdayaan nelayan skala kecil/tradisional 

b) optimasi pemanfaatan sumberdaya ikan 

c) peningkatan produktivitas dan mutu hasil perikanan 

3.3.  Program dan Kegiatan 

Untuk mengimplementasikan Gerakan Nasional pembangunan perikanan 

tangkap maka beberapa upaya terobosan dapat dilakukan agar akselerasi 

pembangunan dapat segera terlaksana melalui program dan kegiatan seperti : 

1. Restrukturisasi dan Modernisasi Armada Perikanan Tangkap 

Upaya ini didasari bahwa wilayah perairan dangkal (< 12 mil) yang 

selama ini menjadi fishing ground bagi nelayan skala kecil telah 

mencapai tingkat overfishing dimana telah diketahui bersama bahwa 

karakteristik wilayah ini salah satunya sebagai nursery ground dan 

spawning ground bagi jenis ikan-ikan tertentu. 

Pendekatan yang akan dilakukan melalui pengelolaan dan 

pemanfaatan sumberdaya perikanan berdasarkan karakteristik daerah 
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penangkapan, jenis dan ketersediaan sumberdaya ikan, kemampuan 

nelayan, sosial dan budaya masyarakat lokal serta penerapan teknologi 

ramah lingkungan.  

Upaya ini dilakukan melalui bantuan modernisasi perahu, alat 

penangkapan ikan dan sarana penangkapan lainnya agar nelayan yang 

selama ini menggunakan peralatan tradisional mampu menjangkau 

wilayah perairan potensial yang lebih jauh.  Hal ini mengingat struktur 

armada perikanan nasional saat ini masih didominasi oleh skala kecil dan 

terkonsentrasi di daerah pesisir yang padat penduduk.  Gambar 3 

memperlihatkan bahwa tahun 2001 s/d 2003 lebih dari 50% penangkapan 

perikanan dilakukan dengan menggunakan perahu tanpa motor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 3.  struktur armada perikanan nasional 
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2. Relokasi Nelayan 

Sebagai upaya agar pemanfaatan sumberdaya ikan (SDI) terjadi merata 

baik dari segi perwilayahan maupun dari segi stok ikan tertentu, perlu 

diprogramkan relokasi usaha nelayan terutama yang berada pada 

Pantai Utara Jawa (Pantura) ke wilayah-wilayah timur Indonesia seperti 

Majene, Tual, Takalar, Wetar dan Mamuju yang merupakan daerah-

daerah potensial perikanan namun masih kekurangan SDM nelayan. 

Tujuan relokasi nelayan adalah agar daerah underfishing yang umumnya 

berada di Kawasan Timur Indonesia (seperti Laut Sulawesi, Samudera 

Pasifik, Laut Arafura serta Laut Flores) dapat termanfaatkan secara 

optimal. Tujuan lain yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan pusat 

pertumbuhan baru di daerah-daerah. 

Relokasi nelayan dapat dilakukan melalui 2 (dua) pola yaitu pemerintah 

dan swasta.  Pola pemerintah dilaksanakan melalui fasilitas penuh oleh 

pemerintah mulai dari persiapan, pemilihan lokasi asal dan tujuan relokasi, 

pelatihan SDM, penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan dan 

penyediaan akses lainnya.  Pada pola swasta, semua dilakukan oleh 

swasta dan peran pemerintah sebagai fasilitator.  Program relokasi 

memerlukan kerjasama dengan stakeholder lain seperti permukiman dan 

prasarana wilayah (kimpraswil), Departemen Transmigrasi, dan 

Pemerintah Daerah. 

Program relokasi nelayan penting untuk mengatasi rendahnya 

produktivitas penangkapan nelayan Indonesia.  Rendahnya produktivitas 

secara umum (nasional) tersebut disebabkan oleh banyaknya jumlah 

nelayan yang tidak dapat diimbangi oleh peningkatan hasil 

penangkapan.  Di satu sisi, adanya peningkatan jumlah nelayan cukup 

menggembirakan karena menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap 

terus membuka lapangan kerja. Namun di sisi lain, hal ini juga menjadi 

fakta yang mengkhawatirkan karena jika dibandingkan dengan produksi 

perikanan maka perbandingan jumlah nelayan dengan skala 

produksinya menjadi sangat kecil.  Sebagai contoh, pada tahun 2003 

produktivitas nelayan hanya 1,36 ton per orang.  Artinya, jumlah 

tangkapan nelayan per hari hanya sekitar 3,73 kg saja.  Terlebih lagi 

penyebaran nelayan tersebut tidak merata dan terkonsentrasi pada 

daerah-daerah pesisir yang overpopulasi seperti PANTURA. 
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3. Revitalisasi Pelabuhan Perikanan  

Pelabuhan perikanan (PP) merupakan unit pelaksana teknis perikanan 

tangkap yang memiliki peran strategis dalam pembangunan perikanan 

tangkap di daerah.  Fungsi yang diemban oleh Pelabuhan Perikanan 

adalah (UU No. 9 Tahun 1985) : 

 Pusat pengembangan masyarakat nelayan 

 Tempat berlabuh kapal perikanan 

 Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan 

 Tempat memperlancar kegiatan kapal perikanan 

 Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan 

 Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan 

 Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data perikanan 

Dengan revitalisasi maka PP diharapkan sebagai pusat pelayanan 

masyarakat dan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan 

tangkap.  Melalui konsep revitalisasi, secara bertahap dapat 

diintegrasikan beberapa kegiatan kelautan dan perikanan di pelabuhan 

perikanan sehingga segenap fungsi pelayanan dan pembinaan dapat 

berjalan secara terpadu dan sinergis.  Beberapa kegiatan tersebut 

misalnya : 

 Pelaksanaan pengawasan sumberdaya ikan dan pengamanan 

 Tempat pendukung kegiatan budidaya ikan 

 Pelayanan informasi & IPTEK kelautan dan perikanan 

 Pelayanan bisnis dan jasa kelautan 

Sasaran yang ingin dicapai melalui konsep ini adalah untuk (1) 

Menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha sehingga dapat 

menekan biaya operasional pengguna di pelabuhan perikanan, (2) 

Pelabuhan perikanan dapat menjadi agent of development bagi usaha 

perikanan, (3) Pelabuhan perikanan diharapkan menjadi pusat 

pertumbuhan (growth centre) ekonomi bagi daerah sekitar (backwash 

effects dan spread effects yang serasi). 

 

4. Pembangunan Pelabuhan Perikanan di lingkar wilayah perairan Indonesia 

(Outer Ring Fishing Port/ORFP) 
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Sedangkan konsep pembangunan dan pengembangan pelabuhan 

perikanan di lingkar luar wilayah Indonesia didasari oleh kenyataan 

bahwa : (1) pemanfaatan SDI selama ini masih belum merata, dimana 

ada  beberapa fishing ground yang telah mencapai tingkat overfishing 

namun ada pula yang berada pada tingkat underfishing, (2)  Praktek IUU 

Fishing yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar 4 – 6 Milyar per 

tahun (3) Potensi yang tinggi namun tidak didukung ketersediaan 

prasarana yang memadai, (4) Pengamanan wilayah perbatasan yang 

masih rendah (5) serta untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi 

baru. 

Baik revitalisasi PP maupun outer ring fishing port memerlukan koordinasi 

dan kerjasama dengan stakeholder Pemerintah Daerah, keamanan, 

perhubungan, Kepolisian, dan lainnya yang terkait. 

 

5. Pengembangan Koperasi Perikanan Terpadu 

Program ini memerlukan kerjasama dengan Meneg Koperasi dan UKM 

serta Depdagri. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: (1) 

peningkatan pelayanan melalui penyediaan kebutuhan pokok seperti 

sarana penangkapan, sembako untuk melaut, es, BBM, air bersih, dan 

lain-lain; pelayanan bongkar muat; pengolahan dan pemasaran; 

permodalan; peningkatan SDM melalui pelatihan manajemen koperasi, 

manajemen mutu terpadu, dan lain-lain.  Kehadiran koperasi perikanan 

akan memberikan tambahan kegiatan/penghasilan nelayan dan 

menekan biaya operasi melaut melalui penyediaan kebutuhan yang 

murah. 

6. Pembangunan Stasiun Bahan Bakar Nelayan  

BBM selama ini merupakan input produksi yang sangat vital bagi nelayan 

baik skala kecil maupun skala industri, hal ini didasari oleh kenyataan 

bahwa sekitar 26 – 30 % biaya operasi melaut terbebani oleh kebutuhan 

akan BBM.  Implikasi dari kenaikan BBM yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah langsung atau tidak langsung akan “memukul” para nelayan 

yang memang tingkat ketergantungannya sangat tinggi. 

Untuk mengatasi kebutuhan BBM, di sentra-sentra pendaratan kapal 

perikanan diperlukan program pembangunan Solar Packed 
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Dealer/Stasiun Pengisian Bahan bakar untuk Nelayan (SPD/SPBN) di lokasi 

PP/PPI serta basis kapal nelayan tradisional. Tujuan yang ini dijawab 

melalui program ini adalah untuk meringankan beban nelayan, 

memberikan kepastian harga serta untuk menjamin kelancaran 

pasokan/distribusi BBM.   

 

7. Upaya Penetiban Perizinan dan Mengurangi Kapal Asing 

Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan instrumen pengendalian 

pemanfaatan sumberdaya ikan.  Sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 9 dan Pasal 10 Undang Undang Nomor 9 tahun 1985, bahwa setiap 

orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan 

diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan, dan usaha 

perikanan/penangkapan di wilayah perikanan Republik Indonesia hanya 

boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan 

hukum Indonesia. Namun, kewajiban memiliki Izin Usaha Perikanan 

dimaksud, tidak dikenakan bagi nelayan atau perorangan lainnya yang 

sifat usahanya merupakan mata pencaharian hanya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari.  Selain itu, pemanfaatan sumberdaya ikan di 

wilayan ZEE Indonesia dapat dilakukan dengan kerjasama negara lain 

melalui kerjasama bilateral (bilateral arrangement) terkait dengan 

konvensi internasional (UNCLOS 1982).  Manfaat yang diperoleh dari 

pemanfaatan sumberdaya ikan oleh badan usaha adalah perolehan 

pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan 

sebagai sumber PNBP.  Terdapat 3 (tiga) skim pemanfaatan sumberdaya 

perikanan yaitu lisensi, purchase on installment, dan joint venture.   

Permasalahan yang dihadapi dalam perizinan usaha perikanan antara 

lain pelanggaran atau permalsuan dokumen perizinan.   Selama ini ada 

dugaan kuat bahwa sebagian besar (70%) dari sekitar 7000 buah kapal 

ikan berbendera Indonesia yang telah memperoleh ijin dari pemerintah 

pusat untuk beroperasi di perairan ZEEI, ternyata masih dimiliki oleh pihak 

asing, terutama dari negara Thailand, Filipina, Taiwan dan RRC. 

Berdasarkan laporan pihak yang mengoperasikan kapal dan hasil 

pengecekan keabsyahan dokumen ditemukan bahwa kapal perikanan > 

30 Gross Tonage yang berbendera Indonesia sebanyak 70% dokumen 

kapal buatan dalam negeri terindikasikan palsu dan 90% dokumen 
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buatan luar negeri merupakan “dokumen penghapusan” (deletion 

certificate) palsu. 

Untuk itu program pengendalian kegiatan penangkapan melalui 

perizinan antara lain: 

 Pendaftaran Ulang : 

- Pemutakhiran data armada perikanan Indonesia 

- Assessment of actual fishing capacity 

 Penghentian pengalokasian izin baru di WPP yang over-exploited 

dan mengarahkan pengembangan fishing effort pada WPP yang 

under-exploited. 

 Penyempurnaan pelayanan perizinan (hardware, software dan 

perluasan titik pelayanan) menuju pelayanan prima. 

 Pengecekan keabsyahan dokumen kapal. 

 Himbauan kembali ke bendera aslinya bagi kapal perikanan milik 

asing yang berbendera Indonesia, dibarengi penerapan 

ketentuan yang berlaku (termasuk ketentuan tentang 

penggunaan tenaga kerja asing) secara konsisten. 

 Pemberian kesempatan kepada kapal perikanan milik asing untuk 

tetap beroperasi di ZEEI dengan skim lisensi. 

 Pengurangan armada perikanan asing dari ZEEI secara bertahap 

sesuai perkembangan armada perikanan Indonesia. 

Program tersebut dibarengi dengan program optimisasi pemanfaatan 

sumberdaya ikan di WPP oleh armada perikanan RI yaitu : 

 Peningkatan kapasitas tangkap armada perikanan domestik: 

   - Ketrampilan teknis & manajemen 

   - Kemitraan usaha, pengembangan KUB atau koperasi, usaha 

patungan. 

   - Dukungan infrastruktur 

   - Dukungan industri hulu dan hilir 

   - Akses permodalan  

   - Penetrasi pasar internasional 

 Pemerataan kapasitas penangkapan armada perikanan domestik 

dari WPP padat tangkap ke WPP yang belum optimal 

pemanfaatan sumberdaya ikannya. 

Sedangkan upaya khusus untuk mengurangi kapal asing adalah : 
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 Peningkatan nilai pungutan perikanan per satuan ukuran 

kapasitas penangkapan (US$/GT atau US$/m3 palkah ikan).  

 Tiga pilihan bagi perusahaan pemilik kapal asing skim lisensi: 

- Tetap beroperasi dengan skim lisensi namun membayar 

pungutan lebih tinggi; 

- Bekerjasama dengan mitra Indonesianya membentuk usaha 

patungan (joint venture) dalam bidang industri perikanan 

terpadu; atau 

- Keluar dari WPP Indonesia. 

Program-program tersebut memerlukan kerjasama dengan instansi 

Pengawasan, TNI AL, POLAIRUD, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan, dan 

lain-lain. 

8. Peningkatan Mutu dan Produk Bernilai Tambah 

Isu pokok yang akan mempengaruhi mutu hasil perikanan kedepan 

antara lain: (1) Keamanan Internasional Produk Perikanan, (2) 

Perdagangan Internasional, (3) Perikanan Berkelanjutan (CCRF),dan (4) 

Penerapan AFTA. 

Untuk mengantisipasi isu tersebut perlu dilaksanakan program 

peningkatan pengawasan untuk meningkatkan keamanan produk 

perikanan : (1) Introduksi teknologi pengolahan hasil perikanan 

berwawasan lingkungan, (2) Penerapan Manajemen Mutu 

Terpadu/(HACCP), (3) Peningkatan sarana inspeksi/pengujian, (4) 

Peningkatan kualitas SDM, (5) Sosialisasi/diseminasi ketentuan CCRF/ WTO. 

Kampanye gemar makan ikan melalui media elektronik dan cetak (buku, 

brosur, leaflet, dll) juga harus ditingkatkan agar sasaran peningkatan 

konsumsi dalam negeri dapat tercapai. 

 

IV.  PENUTUP 

Pembangunan perikanan tangkap melalui Gerakan Nasional bertujuan untuk 

mempercepat sekaligus meningkatkan sasaran pembangunan perikanan 

tangkap, mengacu kepada indikator sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.  

Pembangunan perikanan tangkap dilatarbelakangi oleh keinginan untuk 

mengubah kondisi perikanan tangkap yang ada menuju kondisi yang diinginkan 

yang dimanifestasikan kedalam tujuan besar pembangunan perikanan tangkap 

yaitu : meningkatkan kesejahteraan masyarakat/nelayan dan menjaga 
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kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya, serta memberikan kontribusi 

bagi pembangunan ekonomi nasional. 

Percepatan pembangunan perikanan tangkap ditempuh dengan menyusun 

program/kegiatan baru yang bersifat mendukung program yang ada, dalam hal 

ini program/ kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.  Program tersebut 

mengacu kepada strategi yang disusun dengan mempertimbangkan kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan tantangan pembangunan perikanan tangkap. 

Melalui semangat Gerakan Nasional pembangunan perikanan tangkap, 

diharapkan para pelaku perikanan tangkap dapat lebih “struggle” secara 

sinergis dan fokus untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Upaya 

tersebut mutlak memerlukan kerjasama dan partisipasi setiap stakeholders 

seperti: Departemen terkait, Pemerintah Daerah, LSM, Perguruan Tinggi, 

organisasi dan masyarakat secara luas.  
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