
 
 

SKENARIO DALAM SEKTOR 
PERIKANAN DI INDONESIA 

Oleh : Agus Supangat 



 
SKENARIO UNTUK SEKTOR PERIKANAN 

DI INDONESIA 

Skenario 4 
Degradasi  

Kesejahteraan 

Pertumbuhan dan Investasi yang  

Lemah dan Tidak Inklusif 

 
 

Regulasi yang efektif & 

penegakan yang tepat waktu 

 
 

Peraturan yang kurang efektif  

& 

penegakan yang tertunda 

Skenario 2 
Bencana yang 

Tidak Diinginkan 

Skenario 1 
Kesejahteraan 

yang berkelanjutan 

Skenario 3 
Konservasi 

Pertumbuhan dan Investasi yang 

Kuat dan Inklusif 



Skenario 1: Kesejahteraan yang 
Berkelanjutan 

Pemicu 

• Regulasi yang efektif & penegakan yang 
tepat waktu 

• Pertumbuhan dan Investasi yangKuat dan 
Inklusif 

 

Pengembangan Terkait 

• Peningkatan Kesejahteraan 

• Peningkatan Industri dan Bisnis terkait 
Perikanan 

• Peningkatan pendapatan dan 
pertumbuhan dari sektor perikanan 

Fitur 

• Sumber Daya Ikan Berkelanjutan 

• Regulated fishery (i.e MSY) 

• Transformasi struktural di sektor 
perikanan 

• Diversifikasi (Tangkap, Budidaya, 
Rumput Laut) 

• Peningkatan Research and 
Development 

 

 

 



Skenario 2: Bencana yang Tidak 
Diinginkan 

Pemicu 

• Peraturan yang kurang efektif  & 
penegakan yang tertunda 

• Pertumbuhan dan Investasi yangKuat dan 
Inklusif 

 

Pengembangan Terkait 

• Menurunnya kesejahteraan  

• Industri dan bisnis perikanan yang tidak 
berkelanjutan 

• Penurunan pendapatan dan 
pertumbuhan dari sektor perikanan 

Fitur 
• Menipisnya Sumber Daya Ikan 
• Over fishing 
• Membeli lebih banyak kapal dan 

perlengkapan yang lebih baik 
• Menumbuhkan ekonomi dengan 

menangkap ikan lebih banyak 
• Perubahan struktural dari sektor 

perikanan ke sektor lainnya 

 



Skenario 3: Konservasi  

Pemicu 

• Regulasi yang efektif & penegakan yang 
tepat waktu 

• Pertumbuhan dan Investasi yang Lemah 
dan Tidak Inklusif 

 

Pengembangan Terkait 

• Kesejahteraan yang stagnan 

• Industri dan bisnis perikanan yang 
stagnan  

• Lemahnya pendapatan dan pertumbuhan 
sektor perikanan 

Fitur 

• Keberlanjutan Sumber Daya Ikan 

• Regulated fishery (i.e MSY) 

• Diversifikasi (Tangkap, Budidaya, 
Rumput Laut) 

• Perlahan terjadi perubahan 
struktural dari sektor perikanan ke 
sektor lainnya 



Scenario 4: Degradasi Kesejahteraan 

Pemicu 

• Peraturan yang kurang efektif  & 
penegakan yang tertunda 

• Pertumbuhan dan Investasi yangKuat dan 
Inklusif 

Pengembangan Terkait 

• Kesejahteraan yang stagnan 

• Industri dan bisnis perikanan yang 
stagnan  

• Lemahnya pendapatan dan pertumbuhan 
sektor perikanan 

Fitur 

• Menipisnya Sumber Daya Ikan 

• Over fishing 

• Diversifikasi (Tangkap, Budidaya, 
Rumput Laut) 

• Perlahan terjadi perubahan 
struktural dari sektor perikanan ke 
sektor lainnya 
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Potret Kondisi Sekarang (berdasarkan 4 

skenario) 

1. Kajian UCSB : KKP bertujuan untuk mencapai Skenario 1 (Kesejahteraan yang 
Berkelanjutan), tapi masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan 

2. Banyak program saat ini dengan investasi yang besar, apabila tidak dilaksanakan 
dan dikelola dengan benar akan berdampak terhadap terjadinya Skenario 2 
(Bencana yang Tidak Diinginkan) 

3. Saat ini Indonesia berada di Skenario 4 (Degradasi Kesejahteraan) dan menuju 
Skenario 2 (Bencana yang Tidak Diinginkan) 

4. Goal dari KKP tetap ingin mencapai Skenario 1 (Kesejahteraan yang Berkelanjutan), 
namun IUUF yang agresif tanpa managemen sumber daya ikan dan nelayan yang 
baik dan baru diikuti dengan investasi akan membawa indonesia kepada 
Skenario 2 (Bencana yang Tidak Diinginkan) 

5. Definisi managemen yang baik : tidak hanya mengejar-ngejar kapal, industri yang 
patuh dan transparan terhadap pemerintah seharusnya tetap dibiarkan hidup 
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Terima Kasih 


