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Perekonomian Kabupaten Banggai selama periode 2011-2016 telah 

tumbuh dengan cukup pesat dan bahkan mencapai rata-rata 6,8 persen 

pertahun. Tingkat capaian ini sesungguhnya merupakan suatu prestasi 

yang luar biasa mengingat tingkat pertumbuhan ini mampu berada 

diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian harus diakui 

bahwa sebagian besar dari keberhasilan ini disumbangkan oleh sektor 

konsumsi masyarakat. 

Untuk  menciptakan  tingkat  pertumbuhan  yang  tinggi  dan 

berkelanjutan,  dibutuhkan investasi  yang besar pula. Oleh karenanya 

upaya untuk menarik investasi baik domestik maupun asing merupakan 

suatu kebijakan  yang harus  mendapat perhatian serius.  

Sampai saat ini, perkembangan Kabupaten Banggai sangat 

bertumpu pada kemampuan mengeksploitasi sumberdaya alam yang 

dimilikinya. Terdapat beberapa potensi sumberdaya alam yang belum 

dikembangkan secara optimal,  baik dilihat  dari aspek pemanfaatannya 

bagi pembangunan daerah/wilayah maupun dilihat dari aspek 

pembangunan yang berkelanjutan. 

 

3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perikanan 

Kabupaten Banggai. 

Dalam upaya melaksanakan pembangunan Kelautan dan Perikanan 

lima tahun ke depan yang telah ditetapkan, perlu dilakukan analisis 

terhadap peluang dan tantangan pengembangan Dinas Perikanan 

III 
PPEERRMMAASSAALLAAHHAANN  DDAANN  IISSUU--IISSUU  

SSTTRRAATTEEGGIISS  DDIINNAASS  PPEERRIIKKAANNAANN  

BAB 
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Kabupaten Banggai dengan pendekatan analisis SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats).  

 

3.1.1. Kekuatan (Strengths) 

1. Ketersediaan sumber daya alam yang potensial serta potensi 

pariwisata baik wisata alam maupun wisata budaya. Sumber 

daya alam ini akan menjadi modal dasar untuk meningkatkan 

investasi bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Banggai; 

2. Adanya Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Banggai; 

3. Visi dan Misi Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yang 

mendukung pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan. 

 

3.1.2. Kelemahan (Weakness) 

1. Kurangnya data dan informasi potensi sumber daya alam di 

Kabupaten Banggai; 

2. Keterbatasan petugas teknis/penyuluh perikanan lapangan baik 

dalam jumlah maupun kualifikasi; 

3. Kualitas pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan yang 

masih rendah;  

4. Kurangnya dukungan dan kerjasama dari instansi terkait; 

5. Kurangnya dukungan dana untuk pengembangan kegiatan di 

bidang Kelautan dan Perikanan; 

6. Kurangnya daya dukung sarana dan prasarana untuk 

mendukung pengembangan kegiatan di bidang Kelautan dan 

Perikanan. 

 

3.1.3. Peluang (Opportunities) 

1. Adanya upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan 

kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan 

ekonomi serta iklim sosial politik yang kondusif. Dalam kaitan 

ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta para pemangku 



 
 

 

RENSTRA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI 2016 - 2021 

36 

kepentingan lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat 

penting;  

2. Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup 

masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap produksi 

kelautan dan perikanan. Selain itu adanya globalisasi ekonomi 

semakin lebih membuka peluang pengembangan pasar ekspor. 

Meningkatnya permintaan pasar tersebut perlunya didukung 

munculnya usaha-usaha kelautan dan perikanan baru yang 

inovatif, produktif dan tanggap terhadap kebutuhan pasar; 

3. Peningkatan permintaan akan produk kelautan dan perikanan, 

serta peningkatan kesadaran akan gizi ikan yang lebih sehat 

dapat menjadi peluang pengembangan pasar bagi komoditas 

dan produk perikanan;  

4. Adanya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

pembangunan perikanan dan kelautan. 

 
3.1.4. Tantangan (Threats)  

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian 

sumberdaya alam masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat 

dengan masih banyaknya penggunaan bahan dan alat 

penangkap ikan terlarang;  

2. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan 

perikanan yang antara lain disebabkan struktur armada yang 

masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum 

terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir, dan masih 

terbatasnya sarana dan prasarana yang dibangun;  

3. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan 

pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, 

terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan 

dan distribusi induk dan benih unggul, dan serangan hama dan 

penyakit ikan/udang serta adanya pencemaran yang 

mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya;  
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4. Pada aspek pengolahan hasil perikanan masih dihadapkan pada 

beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung 

persyaratan mutu produk olahan hasil perikanan dimana masih 

banyak pengggunaan formalin atau bahan tambahan terlarang 

lainnya yang digunakan sebagai bahan pengawet produk 

perikanan.  

5. Aktifitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan 

yang berada di daratan maupun sepanjang pesisir pantai dan di 

lautan, tidak luput dari tantangan alam dan potensi bencana 

alam yang dapat terjadi. Bencana alam seringkali menimbulkan 

berbagai kerusakan mulai dari tingkat ringan hingga berat yang 

merusakkan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, 

perumahan penduduk hingga korban jiwa, yang memerlukan 

upaya mitigasi yang lebih baik.  
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Tabel 4. Analisis SWOT 

INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSTERNAL 

STRENGTH (S) 

 

1. Ketersediaan sumber daya 

alam serta potensi 

pariwisata yang potensial; 

2. Adanya investasi berskala 

nasional ; 

3. Visi dan Misi Kabupaten 

Banggai yang mendukung 

pembangunan di bidang 

Kelautan dan Perikanan 

WEAKNESS (W) 

 

1. Kurangnya data dan 

informasi potensi sumber 

daya alam di Kabupaten 

Banggai; 

2. Keterbatasan petugas teknis 

/ penyuluh perikanan 

lapangan baik dalam jumlah 

maupun kualifikasi; 

3. Kualitas pelaku usaha 

bidang kelautan dan 

perikanan yang masih 

rendah;  

4. Kurangnya dukungan dan 

kerjasama dari instansi 

terkait; 

5. Kurangnya dukungan dana; 

6. Kurangnya daya dukung 

sarana dan prasarana 

  

OPPORTUNITY (O) 

 

1. Adanya upaya percepatan 

dan terobosan dalam 

pembangunan kelautan dan 

perikanan;  

2. Peningkatan jumlah 

penduduk dan peningkatan 

kualitas hidup masyarakat.  

3. Peningkatan permintaan 

akan produk kelautan dan 

perikanan  

4. Adanya dukungan ilmu 

pengetahuan dan teknologi  

 

STRATEGI (SO) 

 

Mendayagunakan potensi dan 

peran serta masyarakat untuk 

mengoptimalkan pemerataan 

kesejahteraan dan 

pengembangan usaha perikanan 

secara cepat dan tepat  

STRATEGI (WO) 

 

Meningkatkan kemampuan 

teknis dan menambah jumlah 

petugas teknis / penyuluh 

perikanan lapangan dan kualitas 

pelaku usaha bidang kelautan 

dan perikanan guna percepatan 

pembangunan perikanan  

THREATS (T) 

 

1. Kesadaran masyarakat akan 

pelestarian sumber daya 

alam masih perlu 

ditingkatkan  

2. Rendahnya produktivitas 

dan daya saing usaha 

kelautan dan perikanan  

 

 

3. Dalam pengembangan 

perikanan budidaya, masih 

dihadapkan pada berbagai 

permasalahan  

4. Mutu produk pengolahan 

hasil perikanan masih 

rendah.  

5. Aktifitas pemanfaatan 

sumberdaya kelautan dan 

perikanan yang berada di 

daratan dan sepanjang 

pesisir pantai dan di lautan 

menimbulkan berbagai 

kerusakan 

 

STRATEGI (ST) 

 

Mengoptimalkan peran serta 

masyarakat dalam pengawasan, 

pelestarian dan pengelolaan 

sumber daya kelautan perikanan 

untuk meningkatkan daya 

dukung lingkungan dan daya 

saing produk  

STRATEGI (WT) 

 

Mengoptimalkan SDM aparatur 

dan sarana prasarana yang 

tersedia untuk menghadapi 

perubahan lingkungan yang ada  
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Dari analisa SWOT tersebut diatas maka strategi yang dipilih yang 

merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian visi dan misi 

organisasi adalah sebagai berikut :  

1. Mendayagunakan potensi dan peran serta masyarakat untuk 

mengoptimalkan pemerataan kesejahteraan dan pengembangan 

usaha kelautan dan perikanan secara cepat dan tepat 

2. Meningkatkan kemampuan teknis dan jumlah petugas 

teknis/penyuluh perikanan lapangan dan kualitas pelaku usaha 

bidang kelautan dan perikanan guna percepatan pembangunan 

perikanan 

3. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengawasan, 

pelestarian dan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan 

untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan daya saing 

produk  

4. Mengoptimalkan SDM aparatur dan sarana prasarana yang tersedia 

untuk menghadapi perubahan lingkungan yang ada.  

 

3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Dinas Perikanan 

Beberapa permasalahan yang selama ini dianggap sebagai faktor 

penghambat pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan 

antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor 

penghambat internal antara lain:  

1. Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur Dinas Perikanan 

Kabupaten Banggai. 

2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional 

kegiatan. 

3. Terbatasnya alokasi anggaran untuk menunjang operasional 

program dan kegiatan. 

4. Masih kurangnya penyuluh perikanan yang mengisi struktur 

Dinas Perikanan dalam kotak jabatan fungsional. 
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5. Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya 

kelautan dan perikanan. 

 

Beberapa faktor penghambat eksternal antara lain: 

1. Sebagian besar nelayan, pembudidaya dan pengolah masih 

bersifat tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang belum 

kondusif untuk kemajuan usaha. 

2. Sebagian besar struktur armada perikanan yang dimiliki masih 

didominasi struktur skala kecil dan tradisional. 

3. Ketimpangan tingkat pemanfaatan stok ikan antara kawasan satu 

dengan kawasan lainnya, masih banyaknya praktek ilegal, 

unregulated dan unreported fishing. 

4. Penegakan hukum atas terjadinya kerusakan lingkungan 

ekosistem sumberdaya kelautan dan perikanan yang disebabkan 

oleh pengeboman dan pembiusan masih lemah. 

5. Terbatasnya sarana prasarana sosial dan ekonomi di wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil. 

6. Lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi 

tentang segmen pasar, harga dan pesaing. 

7. Kebijakan moneter, keberpihakan pihak perbankan dan lembaga 

perkreditan dalam sistem permodalan terhadap masyarakat pesisir 

masih rendah. 

 

3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Banggai dan Wakil 

Bupati Banggai Tahun 2016–2021. 

Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah 

RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI tentang Tahapan, Tatacara 
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Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah. 

 

 

RPJMD Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 2016–2021 

mempunyai visi “MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI 

PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN 

BERBASIS KEARIFAN  LOKAL DAN BUDAYA” 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi 

Pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut : 

1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju 

pemerintahan yang berwibawa. 

2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi. 

3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah. 

4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan 

merata. 

5. Mewujudkan pengembangan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan 

budaya. 

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing 

daerah. 

 

3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2015-2019, salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang 

terkait dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan adalah 

“kemaritiman dan kelautan” dan “kedaulatan pangan” dengan sasaran 

pokok nasional sebagai berikut: 

Tabel 5. Sasaran Pembangunan Nasional 



 
 

 

RENSTRA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI 2016 - 2021 

42 

 

Sumber : Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 - 2019 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2015-2019, strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas 

Kementerian Kelautan Dan Perikanan adalah: 

1. Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim. 

2. Pemberantasan Perikanan Illegal/IUU Fishing. 

3. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan 

Hasil Perikanan. 

4. Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produksi 

Perikanan. 

5. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan. 

 

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 

ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional 

yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan 

perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya 

dilaksanakan Kementerian Kelautan Dan Perikanan dengan pendekatan 

fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran Kementerian 

Kelautan Dan Perikanan yang dimandatkan dalam peraturan perundang-



 
 

 

RENSTRA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI 2016 - 2021 

43 

undangan, serta tugas Kementerian Kelautan Dan Perikanan dalam 

pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita. 

Arah kebijakan Kementerian Kelautan Dan Perikanan disusun 

menjabarkan 3 misi pembangunan, yang pelaksanaannya akan berbasis 

pada komoditas, ekosistem, dan kewilayahan, yang akan dipercepat 

dengan peningkatan koordinasi dan sinergi lintas K/L terkait dan 

penguatan peran Pemerintah Daerah. Arah kebijakan Kementerian 

Kelautan Dan Perikanan tahun 2015-2019 adalah: 

1. Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. 

2. Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya kelautan 

dan perikanan yang berkelanjutan.  

3. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, kemandirian, dan 

keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. 

4. Mengembangkan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif. 

5. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 

transparan dan akuntabel. 

 

3.5 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Kebijakan Penataan Ruang wilayah merupakan arah tindakan yang 

harus di tetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah 

Kabupaten Banggai 2012-2032. Oleh karena itu kebijakan penataan 

ruang di rumuskan berdasarkan tujuan penataan ruang, karakteristik 

wilayah Kabupaten, Kapasitas sumber daya wilayah dalam mewujudkan 

tujuan penataan ruangnya serta sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Kebijakan penataan ruang ini juga harus mampu 

menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang di 

perkirakan akan timbul di masa yang akan datang. 

Dalam lingkup eksternal, kebijakan struktur ruang tata ruang yang 

dituju adalah terbentuknya struktur tata ruang Kabupaten Banggai yang 

terintegrasi dengan pengembangan  wilayah sekitarnya. Perumusan 

konsep struktur tata ruang dalam lingkup eksternal ini didasarkan pada 

pertimbangan : 
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1. Kedudukan dan posisi wilayah Kabupaten Banggai secara regional 

yaitu di bagian Timur Pulau Sulawesi merupakan posisi yang 

menguntungkan dan strategis bagi pengembangan wilayah. 

Kedudukan ini dapat menciptakan peranan dan fungsi wilayah 

kabupaten baik di lingkup eksternal maupun internal  wilayah. 

2. Pola sistem transportasi secara keseluruhan yang memegang 

peranan penting dalam melayani pergerakan baik antar maupun 

inter wilayah adalah transportasi darat, laut dan udara. 

 

Dalam lingkup internal, perumusan kebijakan struktur tata ruang 

Kabupaten Banggai didasarkan pada pertimbangan : 

1. Adanya kesenjangan perkembangan wilayah bagian selatan dengan 

wilayah bagian utara dan timur.  

2. Akses antar kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan masih 

terbatas terutama melalui angkutan laut dan angkutan darat yang 

masih perlu ditingkatkan. 

3. Adanya kesenjangan ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan 

daerah-daerah belakangnya dan kawasan-kawasan terpencil, atau 

antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. 

4. Fungsi utama kota-kota terutama sebagai simpul jasa distribusi 

pemasaran, perhubungan, perdagangan, pusat kegitan industri dan 

pusat komunikasi. 

 

Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pembangunan  

yaitu : 

1. Hubungan ekonomi yang telah terbentuk dengan Kota Makassar, 

Gorontalo, Manado, Palu, dan Kabupaten sekitarnya. 

2. Adanya peluang pasar bagi produk-produk SDA yang sangat besar 

di kabupaten Banggai. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka kebijakan 

penataan ruang Kabupaten  Banggai diarahkan kepada: 
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1. Peningkatan keterkaitan ekonomi dan ruang antara Kabupaten 

Banggai dengan wilayah luar baik di dalam Provinsi Sulawesi 

Tengah maupun luar wilayah provinsi dengan pengembangan 

prasarana transportasi yang meningkatkan aksesibilitas dengan 

wilayah luar. 

2. Pengembangan ibukota Kabupaten Banggai di Luwuk dan sebagai 

pintu masuk-keluar (multi-gate) Kabupaten Banggai dalam 

menciptakan hubungan/keterkaitan ekonomi dan spasial dengan 

daerah luarnya. 

3. Penguatan struktur kegiatan dan implikasi ruangnya bagi kota-kota 

sebagai pusat pertumbuhan pelayanan. 

4. Pengembangan aksesibilitas internal antar wilayah dalam 

kabupaten. 

5. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung di wilayah 

kabupaten untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. 

6. Penguatan potensi kawasan lindung yang mendukung kualitas 

lingkungan yang berkelanjutan. 

7. Peningkatan kualitas sumberdaya lahan pertanian guna 

pengembangan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan darat. 

8. Peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan. 

9. Pengembangan sektor-sektor usaha yang mendukung 

pembangunan kabupaten di bidang jasa, pertanian, perkebunan, 

perikanan darat, kelautan serta pengembangan pertambangan. 

10. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang jasa, 

pertanian, kelautan dan sektor-sektor lainnya yang mendukung 

tujuan penataan ruang kabupaten. 

11. Pengembangan potensi kawasan yang memiliki nilai strategis bagi 

kabupaten. 

12. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan 

negara. 

Berdasarkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Banggai, 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan di bidang 
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kelautan dan perikanan agar mendukung terwujudnya visi dan misi 

Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:  

1. Pengembangan pusat-pusat pelayanan guna mendorong 

pertumbuhan wilayah secara seimbang, guna menggerakkan 

perkembangan industri, pertanian (dalam arti luas) dan pariwisata 

secara selaras dan berkelanjutan.  

2. Mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan yang lebih mandiri. 

3. Meningkatkan aksesbilitas antar perdesaan dan perkotaan. 

4. Mengembangkan kawasan perikanan dengan mengoptimalisasikan 

kawasan perikanan tangkap serta mendorong pengembangan 

budidaya perikanan tambak/air tawar sebagai salah satu sektor 

perekonomian yang mulai berkembang yang difasilitasi oleh adanya 

industri pengolahan perikanan, sedangkan pengembangan 

perikanan air tawar lainnya dikembangkan menyebar sesuai 

potensi yang ada pada peruntukkan pertanian lahan kering, danau, 

kolam, saluran irigasi/sungai.  

5. Pengembangan kawasan pesisir sesuai dengan fungsi sebagai 

penopang kelestarian lingkungan hidup dan mendorong 

pertumbuhan wilayah melalui pelestarian sumberdaya pesisir dan 

mendorong perkembangan fungsi budidaya pesisir untuk 

perikanan, permukiman, pariwisata, dan prasarana perhubungan. 

6. Melestarikan kawasan penunjang ekosistem pesisir baik sebagai 

kawasan hutan mangrove, terumbu karang, sea grass, dan estuaria 

sebagai satu kesatuan ekosistem yang terpadu di bagian darat 

maupun laut; pada kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan pariwisata dan penelitian sedangkan penggambilan 

potensi perikanan dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu 

fungsi lindung. 

7. Mengembangkan kawasan budidaya meliputi permukiman, 

pelabuhan, pariwisata, industri, perikanan dsb secara terbatas 

serta terkendali (dalam artian tidak mengubah fungsi kawasan 

pesisir, meningkatkan kualitas lingkungan dan lestari).  
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3.6 Penentuan Isu - Isu Strategis. 

Beberapa isu strategis yang dapat dilakukan dalam pembangunan 

dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Banggai 

antara lain: 

1. Pengembangan Kelautan dan Perikanan, yang focus pada: 

a. Penguatan Kelembagaan dan Posisi Kelautan dan Perikanan; 

b. Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan; 

c. Penguatan Pasar Dalam Negeri; 

2. Penguatan dan Peningkatan Pasar Ekspor. 

3. Penggunaan teknologi oleh nelayan perikanan tangkap maupun 

budidaya yang masih sangat sederhana dan tradisional. 

4. Masih tingginya harga pakan ikan dan biaya operasional yang 

berakibat pada produktifitas yang rendah. 

5. Rendahnya akses permodalan bagi kelompok nelayan dan 

pembudidaya ikan. 

6. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi budidaya ikan. 

7. Keterbatasan petugas teknis/penyuluh perikanan lapangan baik 

dalam jumlah maupun kualifikasi. 

8. Belum terlaksananya program pencetakkan kolam budidaya ikan. 

9. Belum adanya pengenalan teknologi pengolahan ikan bagi nelayan 

dan petani budidaya ikan. 
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