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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan 

pembangunan yang komprehensif dalam upaya mencapai tujuan dari Renstra 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten pati, yang harus relevan dan ada 

konsistensi dengan perencanaan induk daerah yaitu RPJMD. Pernyataan visi, 

misi RPJMD diterjemahkan ke dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi dan 

arah kebijakan organisasi perangkat daerah.  

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Pati dirumuskan sebagaimana tabel 5.1 berikut ini: 

 

Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Tujuan   Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

(1)  (2) (3) (4) 

VISI : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik 

MISI 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi 

daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri 

Meningkatnya 

daya saing 

daerah bidang 

kelautan dan 

perikanan 

            

1. Meningkatnya 

produktivitas 

di sektor 

kelautan dan 

perikanan 

1. Memberdayakan 

masyarakat 

pesisir untuk 

mengembangkan 

usaha di bidang 

kelautan dan 

perikanan 

1. Pembangunan 

infrastruktur 

bidang kelautan 

dan perikanan 

    2. Pendampingan 

pengembangan 

usaha di bidang 

kelautan dan 

perikanan 

    

 

 

 

 

 

2. Mengembangkan 

perikanan 

tangkap dan 

budidaya 

3. Pengawasan dan 

pengendalian 

pendayagunaan 

sumberdaya 

kawasan 

perikanan 
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Tujuan   Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

(1)  (2) (3) (4) 

           

2. Meningkatnya 

konsumsi ikan 

perkapita 

penduduk 

  

  

1. Mengoptimalkan 

pengelolaan dan 

pemasaran 

produksi 

perikanan 

5. Peningkatan 

promosi konsumsi 

ikan 

    6. Peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

pengolahan ikan 

         

              

 

Dalam tabel diatas dijelaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan 

mendukung misi Bupati terpilih yang ke 6 (enam) yaitu “Meningkatkan daya 

saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, 

perdagangan dan industri”. 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati merumuskan misi ke 

enam Bupati terpilih dalam satu tujuan dan 2 (dua) sasaran. Untuk sasaran 

Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan strateginya 

adalah : 

1. Memberdayakan masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha di 

bidang kelautan dan perikanan. 

2. Mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya. 

Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya konsumsi ikan perkapita 

penduduk strategi yang akan digunakan adalah dengan mengoptimalkan 

pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. 

Untuk menjalankan strategi tersebut diatas, Dinas Kelautan dan 

Perikanan mengambil arah kebijakan sebagai berikut: 

1. Pembangunan infrastruktur bidang kelautan dan perikanan 

2. Pendampingan pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan 

3. Pengawasan dan pengendalian pendayagunaan sumberdaya kawasan 

perikanan 

4. Peningkatan promosi konsumsi ikan 

5. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan ikan. 


