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B A B.  I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Barat

secara umum merupakan bagian tidak terpisahkan dari Program

Pembangunan Nasional dimana sektor kelautan dan perikanan merupakan

salah satu sektor yang memegang peranan yang cukup penting dalam

menggerakkan roda perekonomian daerah.

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan pada sektor

Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Barat sejalan dengan

kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional yang kemudian

secara hierarkis dituangkan kedalam kebijakan pembangunan kelautan dan

perikanan di daerah maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kalimantan Barat mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan rumah

tangga Provinsi dan urusan pembantuan yang di berikan oleh Pemerintah di

bidang kelautan dan perikanan.

Pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2019 merupakan

tahun Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2018 – 2023 setelah pelaksanaan Pilkada langsung Provinsi Kalimantan

Barat.

Kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

tertuang dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai

salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu

Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan sesuai

peraturan perundang-undangan.
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2. Susunan Organisasi

Bagan struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan UPTD

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada

tabel dibawah ini (sesuai perda no. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat)

Tabel. 1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALBAR

(Sesuai Pergub Nomor 114 Tahun 2016)

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROV. KALBAR

SEKRETARIS

SUB BAGIAN
RENJA DAN

MONEV

SUB BAGIAN
UMUM DAN
APARATUR

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN

ASSET

BIDANG KELAUTAN, PPK DAN
PENGAWASAN

BIDANG PERIKANAN
BUDIDAYA

SEKSI
PENGAWASAN
SUMBERDAYA

KELAUTAN
DAN

PERIKANAN

SEKSI
PENGELOLAAN
RUANG LAUT

DAN
KONSERVASI

SEKSI
PENDAYAGUN
AAN PESISIR &
PULAU-PULAU

KECIL

SEKSI
KESEHATAN

IKAN &
LINGKUNGAN

SEKSI
PERBENIHAN
DAN PAKAN

SEKSI PRODUKSI
& USAHA

PERIKANAN
BDDY

BIDANG PERIKANAN
TANGKAP

BIDANG PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN PRODUK KELAUTAN DAN

PERIKANAN

SEKSI USAHA
PERIKANAN
TANGKAP

SEKSI
KEPELABUHAN

PERIKANAN

SEKSI
PENGELOLAAN
SUMBERDAYA

IKAN

SEKSI
PENGOLAHAN

DAN
BIMBINGAN

MUTU

SEKSI
PENGEMBANG
AN USAHA &
INVESTASI

SEKSI
PEMASARAN

DAN
PENINGKATAN
DAYA SAING

UPT Pelabuhan Perikanan UPT PMHP UPT PBAPL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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STRUKTUR ORGANISASI UPT PELABUHAN PERIKANAN
(Sesuai Pergub No. 89 Tahun 2017)

STRUKTUR ORGANISASI UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
(UPT - PMHP)

(Sesuai Pergub No. 90 Tahun 2017)

STRUKTUR ORGANISASI UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN
LAUT (UPT PBAPL)

(Sesuai Pergub No. 91 Tahun 2017)

KEPALA UPT

SUB BAG. TATA USAHAKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI TATA KELOLA DAN
PELAYANAN USAHA

SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN
DAN KESYAHBANDARAN

KEPALA UPT

SUB BAG. TATA USAHAKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI PENGUJIAN MUTU SEKSI PENERAPAN
MUTU

KEPALA UPT

SUB BAG. TATA USAHAKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI PRODUKSI DAN
DISTRIBUSI

SEKSI PELAYANAN JASA
TEKNOLOGI
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3. Tugas Fokok dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat,

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai Tugas,

Fungsi dan Struktur Organisasi PD sebagai berikut :

Tugas
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan

perundang-undangan.

Fungsi
a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya

pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta

kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya,

pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta

kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan;

c. Pengkoordinasian dan Pembinaan teknis di bidang kelautan dan

perikanan

d. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan

sesuai peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan

sesuai peraturan perundang-undangan;

f. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan di bidang kelautan dan

perikanan

g. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh

Gubernur di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-

undangan.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :
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a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

c. Bidang Perikanan Tangkap

d. Bidang Perikanan Budidaya

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

f. Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau kecil dan Pengawasan

g. Unit Pelaksana Teknis

h. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kepala Dinas
Kepala dinas mempunyai tugas memimpin,merumuskan,

mengkoordinasi,

membina,mengarahkan,menyelenggarakan,mengevaluasi dan pelaporan

kegiatan dinas di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan

perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas kepala dinas mempunyai fungsi :

 penetapan program kerja di bidang perikanan tangkap, perikanan

budidaya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan,

serta kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan;

 perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan

budidaya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan,

serta kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan;

 pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perikanan tangkap,

perikanan budidaya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan

perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan

pengawasan;

 pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perikanan tangkap,

perikanan budidaya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan

perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan

pengawasan;
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 penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan tangkap, perikanan

budidaya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan,

serta kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan;

 pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan

Dinas

 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan

kegiatan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya

pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta

kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan;

 pemberian saran dan pertimbangan kepada gubernur berkenaan

dengan perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan

budidaya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan,

serta kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan;

 pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kelautan

dan perikanan yang diberikan oleh gubernur sesuai peraturan

perundang-undangan

b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan

adminisstrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta

bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan

dan administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan .

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

 penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;

 penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan

rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta

pengelolaan keuangan dan aset;
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 pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja,

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan

aset di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;

 pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana

kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan

dan aset di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;

 penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan

Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai peraturan perundang-

undangan;

 penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja,

monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum

dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-

undangan;

 pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan

sekretariat;

 pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;

 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kelautan dan

Perikanan;

 pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan

oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan

penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan

Evaluasi mempunyai fungsi :
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 Penyusunan Rencana Kerja kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja,

Monitoring dan Evaluasi;

 Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang

penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan

dinas;

 Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

lingkungan Sekretariat;

 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi

di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

 Pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring

dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan;

 Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub

Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

 Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja,

monitoring dan evaluasi;

 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan

evaluasi;

 Pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan

evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

2) Sub Bagian Umum dan Aparatur

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di

bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan

sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Aparatur

mempunyai fungsi:

 Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur;

 pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang

umum dan aparatur di lingkungan dinas;
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 Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

lingkungan Sekretariat;

 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi

di bidang umum dan aparatur;

 Pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai peraturan

perundang-undangan;

 Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub

Bagian Umum dan Aparatur;

 Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

 Pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang

diserahkan oleh sekretaris.

3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan

pengelolaan keuangan dan aset, penyusunan laporan keuangan dan

aset di lingkungan dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan

sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai

fungsi :

 Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;

 pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang

pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan dinas;

 Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

lingkungan Sekretariat;

 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi

di bidang pengelolaan keuangan dan aset;

 Pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai peraturan

perundang-undangan;
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 Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub

Bagian Keuangan dan Aset;

 Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;

 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan

aset;

 Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan keuangan dan aset

yang diserahkan oleh sekretaris.

c. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya ikan,

kepelabuhan perikanan, dan usaha perikanan tangkap serta

bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan

dan administrasi di bidang perikanan tangkap.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perikanan Tangkap mempunyai

fungsi :

 penyusunan program kerja di Bidang Perikanan Tangkap;

 penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

pengelolaan sumerdaya ikan;

 penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

kepelabuhan perikanan;

 penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha

perikanan tangkap;

 pengkoordinasian di bidang perikanan tangkap;

 pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

di bidang perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan;
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 penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan tangkap

sesuai peraturan perundang-undangan;

 penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang

perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan;

 pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;

 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di

bidang perikanan tangkap;

 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang

perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Perikanan Tangkap membawahi 3 Seksi yaitu :

1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumberdaya ikan serta

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan

mempunyai fungsi :

 Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan;

 Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang Pengelolaan Sumberdaya Ikan ;

 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan

sumberdaya ikan;

 Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan

sumberdaya ikan sesuai peraturan perundang-undangan;

 Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang pengelolaan sumberdaya ikan;

 Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumberdaya ikan;
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 Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumberdaya

ikan;

 Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan sumerdaya ikan yang

diserahkan oleh kepala bidang.

2) Seksi Kepelabuhan

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis di bidang kepelabuhan perikanan serta mengendalikan

pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Kepelabuhan Perikanan mempunyai

fungsi :

 Penyusunan rencana kegiatan Seksi Kepelabuhan Perikanan;

 Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang kepelabuhan perikanan;

 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kepelabuhan

perikanan;

 Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepelabuhan perikanan

sesuai peraturan perundang-undangan;

 Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang kepelabuhan perikanan;

 Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di kepelabuhan perikanan;

 Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di kepelabuhan perikanan;

 Pelaksanaan fungsi lain di bidang kepelabuhan perikanan yang

diserahkan oleh kepala bidang.

3) Seksi Usaha Perikanan Tangkap

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis di bidang usaha perikanan tangkap serta mengendalikan

pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
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Untuk melaksanakan tugas Seksi Usaha Perikanan Tangkap mempunyai

fungsi :

 Penyusunan rencana kegiatan Seksi Usaha Perikanan Tangkap;

 Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang usaha perikanan tangkap;

 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang usaha perikanan

tangkap;

 Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang usaha perikanan

tangkap sesuai peraturan perundang-undangan;

 Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang usaha perikanan tangkap;

 Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di usaha perikanan tangkap;

 Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di usaha perikanan tangkap;

 Pelaksanaan fungsi lain di bidang usaha perikanan tangkap yang

diserahkan oleh kepala bidang.

d. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan usaha perikanan

budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan serta

bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan

dan administrasi di bidang perikanan Budidaya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perikanan Budidaya mempunyai

fungsi :

 penyusunan program kerja di Bidang Perikanan Budidaya;

 penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Produksi

dan usaha perikanan budidaya;
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 penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

perbenihan dan pakan;

 penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

kesehatan ikan dan lingkungan ;

 pengkoordinasian di bidang perikanan budidaya;

 pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

di bidang perikanan budidaya sesuai peraturan perundang-undangan;

 penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan budidaya

sesuai peraturan perundang-undangan;

 penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang

perikanan budidaya sesuai peraturan perundang-undangan;

 pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya;

 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di

bidang perikanan budidaya;

 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang

perikanan budidaya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Perikanan Budidaya membawahi 3 Seksi yaitu :

1) Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis di bidang produksi dan usaha perikanan budidaya serta

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Produksi dan Usaha Perikanan

Budidaya mempunyai fungsi :

 Penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi dan Usaha Perikanan

Budidaya;
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 Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang produksi dan usaha perikanan budidaya;

 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang produksi dan usaha

perikanan budidaya;

 Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang produksi dan usaha

perikanan budidaya sesuai peraturan perundang-undangan;

 Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang produksi dan usaha perikanan budidaya;

 Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang produksi dan usaha perikanan

budidaya;

 Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang produksi dan usaha

perikanan budidaya;

 Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan sumerdaya ikan yang

diserahkan oleh kepala bidang.

2) Seksi Perbenihan dan Pakan

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis di bidang perbenihan dan pakan serta mengendalikan

pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Perbenihan dan Pakan mempunyai

fungsi :

 Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perbenihan dan Pakan;

 Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang perbenihan dan pakan;

 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perbenihan dan pakan;

 Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perbenihan dan pakan

sesuai peraturan perundang-undangan;

 Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang perbenihan dan pakan;
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 Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang perbenihan dan pakan;

 Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perbenihan dan pakan;

 Pelaksanaan fungsi lain di bidang perbenihan dan pakan yang

diserahkan oleh kepala bidang.

3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis di bidang kesehatan ikan dan lingkungan serta

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

mempunyai fungsi :

 Penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

 Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang kesehatan ikan dan lingkungan;

 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kesehatan ikan dan

lingkungan;

 Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan ikan dan

lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;

 Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;

 Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;

 Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan ikan dan

lingkungan;

 Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesehatan ikan dan lingkungan

yang diserahkan oleh kepala bidang.
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e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan

Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan

teknis di bidang pengolahan dan bimbingan mutu, pemasaran dan

peningkatan daya saing, pengembangan usaha dan investasi serta

bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan

dan administrasi di bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan

dan Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk

Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

 penyusunan program kerja di Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Produk Kelautan dan Perikanan;

 penyiapan bahan dan  perumusan kebijakan teknis di bidang

pengolahan dan bimbingan mutu;

 penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

pemasaran dan peningkatan daya saing;

 penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan

usaha dan investasi;

 pengkoordinasian di bidang pengolahan dan pemasaran produk

kelautan dan perikanan;

 pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

di bidang pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan

sesuai peraturan perundang-undangan;

 penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengolahan dan

pemasaran produk kelautan dan perikanan sesuai peraturan

perundang-undangan;

 penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang

pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan sesuai

peraturan perundang-undangan;
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 pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang pengolahan dan pemasaran

produk kelautan dan perikanan;

 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di

bidang pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;

 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang

pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan sesuai

peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

membawahi 3 Seksi yaitu :

1) Seksi Pengolahan dan Bimbingan Mutu

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis di bidang pengolahan dan bimbingan mutu serta

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengolahan dan Bimbingan Mutu

mempunyai fungsi :

 Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan Bimbingan

Mutu;

 Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang pengolahan dan bimbingan mutu;

 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengolahan dan

bimbingan mutu;

 Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengolahan dan

bimbingan mutu sesuai peraturan perundang-undangan;

 Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang pengolahan dan bimbingan mutu;

 Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang pengolahan dan bimbingan mutu;
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 Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengolahan dan bimbingan

mutu;

 Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengolahan dan bimbingan mutu

yang diserahkan oleh kepala bidang.

2) Seksi Pemasaran dan Peningkatan Daya Saing

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis di bidang Pemasaran dan Peningkatan Daya Saing serta

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemasaran dan Peningkatan

Daya Saing mempunyai fungsi :

 Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemasaran dan Peningkatan

Daya Saing;

 Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang Pemasaran dan Peningkatan Daya Saing;

 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemasaran dan

peningkatan daya saing;

 Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemasaran dan

peningkatan daya saing sesuai peraturan perundang-undangan;

 Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang pemasaran dan peningkatan daya saing;

 Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang pemasaran dan peningkatan daya

saing;

 Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemasaran dan peningkatan

daya saing;

 Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan sumerdaya ikan yang

diserahkan oleh kepala bidang.
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3) Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis di bidang Pengembangan Usaha dan Investasi serta

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi

mempunyai fungsi :

 Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Usaha dan

Investasi;

 Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang pengembangan usaha dan investasi;

 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan usaha

dan investasi;

 Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan usaha

dan investasi sesuai peraturan perundang-undangan;

 Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang pengembangan usaha dan investasi;

 Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan usaha dan

investasi ;

 Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan usaha dan

investasi;

 Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan sumerdaya ikan yang

diserahkan oleh kepala bidang.

f. Bidang Kelautan, Pesisir,Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan
Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau kecil dan Pengawasan

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di

bidang Pengelolaan ruang laut dan konservasi, pendayagunaan pesisir

dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
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pelayanan dan administrasi di bidang Pengolahan dan Pemasaran

Produk Kelautan dan Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau kecil

dan Pengawasan mempunyai fungsi :

 penyusunan program kerja di Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau

kecil dan Pengawasan;

 penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

Pengelolaan ruang laut dan konservasi;

 penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;

 penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;

 pengkoordinasian di bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan

pengawasan;

 pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

di bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan sesuai

peraturan perundang-undangan;

 penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan, pesisir,

pulau-pulau kecil, dan pengawasan sesuai peraturan perundang-

undangan;

 penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang

kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan sesuai peraturan

perundang-undangan;

 pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil,

dan pengawasan;

 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di

bidang bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
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 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang

kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan sesuai peraturan

perundang-undangan.

Bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan; membawahi

3 Seksi yaitu :

1) Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi;

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis di bidang pengelolaan ruang laut dan konservasi serta

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan

Konservasi mempunyai fungsi :

 Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan

Konservasi;

 Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi;

 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengelolaan Ruang

Laut dan Konservasi;

 Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Ruang Laut

dan Konservasi sesuai peraturan perundang-undangan;

 Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang pengelolaan ruang laut dan konservasi;

 Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan ruang laut dan

konservasi;

 Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan ruang laut dan

konservasi;

 Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan ruang laut dan

konservasi  yang diserahkan oleh kepala bidang.
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2) Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis di bidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil mempunyai fungsi :

 Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendayagunaan Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil;

 Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;

 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pendayagunaan

pesisir dan pulau-pulau kecil;

 Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan pesisir

dan pulau-pulau kecil sesuai peraturan perundang-undangan;

 Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;

 Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang pendayagunaan pesisir dan pulau-

pulau kecil;

 Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendayagunaan pesisir dan

pulau-pulau kecil;

 Pelaksanaan fungsi lain di bidang pendayagunaan pesisir dan pulau-

pulau kecil yang diserahkan oleh kepala bidang.

3) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan

perikanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan

fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan mempunyai fungsi :
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 Penyusunan rencana kegiatan seksi pengawasan sumberdaya

kelautan dan perikanan;

 Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengawasan

sumberdaya kelautan dan perikanan;

 Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan

sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-

undangan;

 Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;

 Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumberdaya kelautan

dan perikanan ;

 Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumberdaya

kelautan dan perikanan;

 Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan sumberdaya kelautan

dan perikanan yang diserahkan oleh kepala bidang.

Tugas Pokok dan Fungsi UPT SKPD

a. UPT Pelabuhan Perikanan
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89

Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas Unit Pelaksana Teknis

Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai Tugas Pokok

dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan

di bidang pelabuhan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Fungsi

1) Penyusunan program kerja UPT Pelabuhan Perikanan;

2) Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur, umum,

pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan UPT Pelabuhan

Perikanan;

3) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang tata kelola dan

pelayanan usaha;

4) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelabuhan dan

kesyahbandaran;

5) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan

pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan (standard an

labuh) kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan di pelabuhan

perikanan;

6) Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor

Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;

7) Pelaksanaan pemeriksaan log book, pelayanan bongkar muat produk

perikanan;

8) Pelaksanaan pengawasan pelayanan penerbitan Sertifikasi Hasil

Tangkapan Ikan;

9) Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;

10) Pelaksanaan pelayanan tugas kesyahbandaran di Pelabuhan

Perikanan;

11) Pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan

pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana pelabuhan

perikanan;

12) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan,

perkaratinaan ikan, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari,

pembinaan mutu, serta pengolahan pemasaran dan distribusi hasil

perikanan;

13) Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang pelabuhan

perikanan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.
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b. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 90

Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas UPT Penerapan Mutu Hasil

Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai Tugas Pokok dan fungsi

sebagai berikut :

Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan

teknis tertentu di bidang pengujian dan penerapan mutu produk perikanan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

a. Penyusunan program kerja UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan;

b. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum,

pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Penerapan mutu

Hasil Perikanan;

c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian mutu

hasil perikanan;

d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penerapan mutu

hasil perikanan;

e. Pelaksanaan kegiatan teknis di bidang keamanan pangan hasil

perikanan;

f. Pelaksanaan kegiatan teknis menguji ketelitian dan kecermatan

pekerjaan laboratorium;

g. Pelaksanaan kegiatan teknis pengujian ketelitian dan kecermatan

pekerjaan laboratorium;

h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang

pengujian dan penerapan mutu produk perikanan;

i. Pelaksanaan tugas lain di bidang penerapan mutu hasil perikanan yang

diserahkan oleh Kepala Dinas.
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c. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 91

Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas Unit Pelaksana Teknis

Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut mempunyai Tugas Pokok dan

fungsi sebagai berikut :

Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan

teknis tertentu di bidang perikanan budidaya air payau dan laut sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

a. Penyusunan program kerja UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan

Laut

b. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur, umum,

pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan UPT Perikanan

Budidaya Air Payau dan Laut;

c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang produksi dan

dristribusi;

d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan jasa

teknologi;

e. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penyediaan induk

dan benih unggul ikan air payau dan laut yang bersertifikasi;

f. Pelaksanaan kegiatan teknis penerapan hasil pengembangan aplikasi

teknologi budidaya ikan air payau dan laut;

g. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan pelayanan

pengujian laboratorium secara mikrobiologis, organoleptik, kimia dan

fisika terhadap kualitas air dan lingkungan budidaya ikan air payau dan

laut;

h. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyediaan induk unggul ikan

air payau dan laut dalam rangka menunjang kegiatan unit pembenihan

ikan air payau dan laut;
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i. Pelaksanaan pelayanan teknis perbenihan dan budidaya air payau dan

laut;

j. Pelaksanaan pelayanan teknis sertifikasi mutu benih ikan air payau

dan laut;

k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang

Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut;

l. Pelaksanaan tugas lain di bidang perikanan budidaya air payau dan

laut yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalimantan Barat pada Tahun 2019 berjumlah 141 orang yang terdiri dari
99 orang berjenis kelamin laki-laki dan 42 orang berjenis kelamin
perempuan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan prov. Kalbar
berdasarkan kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, serta
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional  TA. 2019

KUALIFIKASI
PENDIDIKAN

JUMLAH
PERSONIL PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH

PERSONIL STRUKTURAL/FUNGSIONAL JUMLAH
PERSONIL

S3 - - Pembina Utama - - Esselon I/b - -

S2 16 Org Pembina Utama Madya - - Esselon II/a 1 Org

S1/DIV 61 Org Pembina Utama Muda 1 Org Esselon II/b - -

DIPLOMA III 16 Org Pembina Tingkat I 5 Org Esselon III/a 5 Org

DIPLOMA II - Org Pembina 9 Org Esselon III/b 3 Org

SMA/SMK 42 Org Penata Tingkat I 39 Org Esselon IV/a 22 Org

SMP 3 Org Penata 10 Org Esselon IV/b - Org

SD 3 Org Penata Muda Tingkat I 27 Org Fungsional Widyaiswara - -

Penata Muda 7 Org Fungsional Auditor - -

Pengatur Tingkat I 25 Org Fungsional Kepegawaian - -

Pengatur 11 Org Fungsional Arsiparis - -

Pengatur Muda Tingkat I 3 Org Dokter - -

Pengatur Muda - Org Bidan/Perawat - -

Juru 4 Org Fungsional Pranata Komputer - -
Fungsional Pengawas Perikanan
Bidang Pembudidayaan Ikan 6 Org

Fungsional Umum /Pelaksana 104 Org

JUMLAH 141 Org JUMLAH 141 Org JUMLAH 141 Org

Sumber: DUK Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019
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5. Sumber Daya Keuangan

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan

Tahun Anggaran 2019, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan

Barat (termasuk UPTD) mendapatkan dukungan dana bersumber dari

APBD Belanja tidak Langsung Rp. 15,124,585,342,00 total belanja

langsung yang terdiri dari Dinas sebesar Rp. 12,727,566,865,00 UPT

Pelabuhan Perikanan sebesar Rp. 10,685,747,700,00 UPT PMHP

1,992,740,280,00 UPT PBAPL sebesar Rp. 4,266,246,189,00 dengan total

keseluruhan Rp. 44,796,886,376,00 dengan rincian seperti pada Tabel  di

bawah ini.

Tabel 1.2. Alokasi Anggaran APBD DKP Prov. Kalbar

6. Sarana dan Prasarana

Pada dasarnya sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk

mendukung penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan, telah

tersedia gedung kantor dengan luas yang memadai namun kualitas

gedung perlu ditingkatkan, adapun perlengkapan dan kondisinya masih

baik (struktur gedung mengalami perubahan/penurunan), berikut sarana

dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan:

Kode
Rekening

Instansi/
Organisasi/Jenis Belanja

Anggaran
Belanja

Total SKPD 44,796,886,376
2.05.01.01 Tidak langsung 15,124,585,342

Dinas 12,727,566,865

2.05.01.06 UPT Pelabuhan Perikanan 10,685,747,700
2.05.01.06 UPT PMHP 1,992,740,280
2.05.01.07 UPT PBAPL 4,266,246,189
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Tabel 1.3.  Data Inventaris Asset

No. NAMA BIDANG BARANG

JUMLAH AKHIR Desember
2019

KONDISI
Jumlah

Barang Nilai (Rp.)
1 2 3 4 5

1 TANAH (KIB A) 18 669.330.735 Baik

2 PERALATAN DAN MESIN  (KIB B) 878 17.448.345.332 Baik

3 GEDUNG DAN BANGUNAN  (KIB C) 42 7.104.473.349 Baik

4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN  (KIB D) 7 706.712.355 Baik

5 ASET TETAP LAINNYA (KIB E) 8 104.438.872 Baik

6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN  (KIB F) - -

J u m l a h 953 26.033.300.643

Sumber data : Data Sementara Daftar Inventaris 2019

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki permasalahan
yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan,
keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan dan
ketahanan pangan. Penentuan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat menjadi
awal dalam merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis tersebut akan
sangat membantu dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pun akan lebih reliable
dengan berdasar pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, didasarkan pula pada
evaluasi terhadap capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor-
faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, sehingga akan muncul
permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan
Barat selama 5 (lima) tahun ke belakang.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalimantan Barat antara lain :
1. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Yang

Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan
2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Yang

Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan
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3. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan
hasil perikanan dan jaminan keamanan

4. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir
5. Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan relatif masih lemah, baik

secara kuantitas dan kualitas

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 1.4 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 2 3 4

1. Belum optimalnya
Pemantapan
kedaulatan pangan
melalui
peningkatan
produksi perikanan
(tangkap dan
budidaya),
perbaikan sistem
distribusi,
ketersediaan
sarana dan
prasarana

1. Belum
Optimalnya
Pengelolaan
Sumberdaya
Perikanan
Tangkap Yang
Inovatif,
Produktif,
Lestari Dan
Berkelanjutan

1. Rata-rata pendapatan
nelayan Kalbar masih
rendah, Volume hasil
tangkapan ikan rata-rata
masih rendah

2. Sarana dan Prasarana
Perikanan Tangkap masih
Terbatas seperti
Ketersediaan BBM tidak
merata untuk nelayan pergi
melaut, terutama didaerah
yang terpencil serta
Ketersediaan Es untuk
pendinginan ikan hasil
tangkapan masih terbatas

3. Kualitas SDM nelayan rata
– rata masih rendah

4. Akses untuk permodalan
bagi pengembangan usaha
perikanan tangkap terbatas

5. Kemampuan sebagian
besar armada perikanan
tangkap di daerah hanya
dapat beroperasi di
perairan pantai, karena
skalanya yang relatif kecil.

6. Sarpras PPI/ Pelabuhan
Perikanan belum memadai
dan sebagian belum
difungsikan secara baik.
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

2. Belum
Optimalnya
Pengelolaan
Sumberdaya
Perikanan
Budidaya Yang
Inovatif,
Produktif,
Lestari Dan
Berkelanjutan

1. Pelaku usaha budidaya
Ikan air payau dan laut
Kalbar masih sangat
rendah dibandingkan
dengan potensinya yang
tersedia

2. Ketersediaan benih ikan
unggul untuk Pembudidaya
Ikan masih terbatas

3. Kualitas SDM
Pembudidaya Ikan rata-
rata masih rendah

4. Pencemaran dan wabah
hama penyakit ikan di
kawasan perikanan
budidaya

5. Ketersediaan pakan ikan
masih tergantung dari luar
kalbar dan Produksi pakan
masih mengalami kendala
kontinuitas pasokan bahan
baku yang bermutu.

6. Akses untuk permodalan
bagi pengembangan usaha
perikanan budidaya
terbatas.

2. Daya saing dan
keberlanjutan
usaha kelautan
dan perikanan
masih rendah;

3.   Belum
optimalnya
upaya
peningkatan
nilai tambah
melalui
pengolahan
hasil perikanan
dan jaminan
keamanan

1. Penurunan kualitas/ mutu
produk perikanan saat
penanganan dan
pengolahan.

2. Sistem logistik ikan belum
tertata dengan baik

3. Ekspor hasil perikanan
Kalbar rendah

4. Inovasi dan daya saing
produk olahan hasil
perikanan Kalbar masih
rendah

5. Produk perikanan banyak
yang belum terpantau
distribusi dan
pemasarannya.3. Pengelolaan tata

ruang laut dan
sumberdaya ikan
belum optimal

5. Menurunnya
daya dukung
dan kerusakan
ekosistem
pesisir

1. Konflik pemanfaatan ruang
di wilayah pesisir dan laut
Kalbar antara pelaku
usaha, masyarakat dan
stake holder terkait
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

2. Belum optimalnya
pengelolaan kawasan
konservasi yang ditata
menuju pengelolaan yang
efektif

3. Kerusakan ekosistem
wilayah pesisir dan laut
(rusaknya ekosistem
mangrove, padang lamun
dan terumbu karang)
Kalbar

4. Upaya mitigasi bencana
belum dilakukan secara
terus menerus dan
cenderung belum
menampakan hasil

5. Kurangnya kesadaran
masyarakat terhadap
kelestarian ekosistem
pesisir laut

6. Belum optimalnya
pemberdayaan masyarakat
Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil.

4. Lemahnya
kapasitas
kelembagaan
pengawas dan
penegakan hukum
Perikanan

4. Kondisi
penegakan
hukum untuk
sektor perikanan
relatif masih
lemah, baik
secara kuantitas
dan kualitas

1. Belum diberdayakannya
petugas Pengawas
Sumberdaya Ikan  dan
Pengawas Kapal lkan
secara optimal

2. Kurangnya sarana dan
SDM penegak hukum di
laut

3. Illegal, Unreported dan
Unregulated Fishing di
perairan Laut Kalbar masih
marak
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B A B.  II
PERENCANAAN  KINERJA

A. RENSTRA

Rencana Strategis (Renstra) yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Kalimantan Barat merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 tahun (2018 – 2023)

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Rencana Strategis ini agar dapat dijadikan panduan dan alat kontrol dalam

proses penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan yang bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan Recana

Kerja Satuan Kerja Perangakat Daerah (Renja SKPD) sampai lima tahun ke

depan.

Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan

Kalimantan Barat di sektor Kelautan dan Perikanan kedepan, apabila dalam

implementasinya dibekali komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan

dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukan melalui kesungguhan, kejujuran dan

keterbukaan dari seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kalimantan Barat dan stakeholder lainnya.

1. VISI
Program dan Kegiatan perangkat daerah merupakan manifestasi atas

visi, misi, dan program kerja Gubernur, sehingga perencanaan pembangunan

daerah lima tahunan perangkat daerah harus disusun selaras dengan visi dan

misi gubernur terpilih periode 2018 – 2023 serta mengacu pada agenda dan

prioritas pembangunan nasional.

Sebagaimana tertuang pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2018 - 2023, Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan

Barat tahun 2018 - 2023 adalah :
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TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN
BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan

datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan

fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka

keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan

baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada,

mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong

peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk

menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih,

memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga

akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan

integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola

pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan

program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan

rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder,

hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya,

bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat

seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan,

pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial

budaya.

2. MISI
Sedangkan MISI Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan

Barat mengemban misi yang ke 4 dari MISI pembangunan Provinsi Kalimantan

Barat yaitu Mewujudkan masyarakat sejahtera.

Sedangkan MISI pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan

dilaksanakan ada enam misi yaitu sebagai berikut:



Laporan Kinerja Tahun 2019

Sub Bagian Renja dan Monev
Sekretariat Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Kalimantan Barat
Tahun 2020

36

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu

mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan

air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan

samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati

jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong

peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas

dan kesejahteraan masyarakat.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-
prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik

intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif,

efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan

lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan

dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang

kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah

yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur

Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran

Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam

jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat,

yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).

3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif,
yaitumeningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan

pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat  kehadiran nilai-nilai

keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka

kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah

terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung,

menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan

mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor
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pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri

pengolahan.

5. Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan

kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan

wilayah.

6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan

tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan

pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi

antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan

upaya konservasi.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA
UTAMA

Tujuan adalah penyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai

visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, memecahkan

permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada.

Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang akan dicapai dan

merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kalimantan Barat.

Tujuan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kalimantan Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 adalah

Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui pengurangan

kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan  Tujuan dari Pembangunan Dinas

Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan

2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produksi Perikanan

3. Meningkatnya kesejahteraan  pelaku usaha perikanan dan Terwujudnya

pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggung jawab dan

berkelanjutan.
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Adapun sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan

2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produksi Perikanan

3. Meningkatnya kesejahteraan  pelaku usaha perikanan

Indikator kinerja sasaran pembangunan kelautan dan perikanan provinsi

Kalimantan barat yang akan dicapai di tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
SASARAN – INDIKATOR

No Sasaran Indikator Kinerja
Sasaran

Target Tahun
2019

1 2 4

1. Meningkatnya

Produksi Perikanan

Produksi Perikanan

(Ton)

249.614,34

2. Meningkatnya Nilai
Tambah dan Daya
Saing Produk
Perikanan

Laju Pertumbuhan
PDRB atas dasar harga

konstan sub sektor
perikanan (%)

3,22

3. Meningkatnya
kesejahteraan
pelaku usaha
perikanan

Nilai Tukar Perikanan

(NTP) (%)

104

Tabel 2. Pro

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
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Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 yang telah ditetapkan, dijabarkan dalam

Penetapan Kinerja untuk tahun yang bersangkutan. Penetapan Kinerja

menjabarkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, target program dan kegiatan

yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun

2019. Adapun Perjanjian kinerja tahun 2019 Dinas kelautan dan perikanan

provinsi kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian kinerja tahun 2019 Dinas kelautan dan perikanan
provinsi Kalimantan Barat (Dokumen Terlampir)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) TARGET

1. Meningkatnya produksi
perikanan 1 Produksi Perikanan (Ton) 249.614

2.
Meningkatnya Nilai
Tambah dan Daya Saing
Produk Perikanan

2

Laju Pertumbuhan
PDRB atas dasar harga
konstan sub sektor
perikanan (%)

3,22

3 Tingkat Konsumsi Ikan
(Kg/Kapita/Thn) 40,32

3.
Meningkatnya
kesejahteraan  pelaku
usaha perikanan

4 Nilai Tukar Perikanan (NTP)
(%) 104

Tael 2. Proram dan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Program Anggaran Keterangan
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1. Program Pengembangan Perikanan
Tangkap

Rp. 3.150.727.800,00 APBD

2. Program Pengembangan Perikanan
Budidaya

Rp. 3.047.523.250,00 APBD

3. Program Pengolahan, Pemasaran dan
Peningkatan Mutu Hasil Perikanan

Rp. 2.579.916.000,00 APBD

4. Program Pengelolaan Sumberdaya
Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Rp. 1.798.592.985,00 APBD

5. Program Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan

Rp. 760.285.000,00 APBD

TOTAL Rp. 11.337.045.035,00 APBD

Program Anggaran Keterangan

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Rp. 680.328.000,00 APBN

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Rp. 534.222.000,00 APBN

2. Program Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan Rp. 275.217.000,00 APBN

4. Program Pengawasan Pengelolaan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Rp. 279.166.000,00 APBN

TOTAL Rp. 1.768.933.000,00 APBN

bel 2. Proan Anggaran Dinas Kelautn dan Perikaan Provinsi Kalimantan Barat
Target dari setiap indikator pencapaian sasaran tersebut diatas

diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang

direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2019 sebagaimana terdapat

dalam APBD Tahun Anggaran 2019.

B A B. III
AKUNTABILITAS KINERJA
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan proses pengukuran (assessment)

kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk

informasi tentang efisiensi atas output yang dihasilkan, kualitas output termasuk

kualitas layanan yang diberikan. Ini berarti bahwa capaian kinerja adalah tingkat

penggunaan input (berupa alokasi anggaran) untuk memproduksi atau

menghasilkan sesuatu (Keluaran/Output) dengan tingkat efisiensi yang

seoptimal mungkin. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang

digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan

akuntabilitas dan juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam

pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi

output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan

terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan

membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang

diharapkan.

Pengukuran kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kalimantan Barat dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah mencakup penetapan indikator kinerja yang dituangkan

dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja

Tahunan 2019 ini adalah berdasarkan kebijakan dan strategi yang ditetapkan

oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan

penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijakan, program  dan

kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari hingga Desember 2019.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun berjalan dan

perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya dan dengan target yang akan

dicapai pada akhir tahun renstra dapat disajikan berdasarkan sasaran yang

ditetapkan sebagai berikut :
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CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1.
Sasaran Strategis yang pertama yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan

dengan hasil pengukuran pencapaian sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Adapun Realisasi kinerja pada tahun 2019 untuk sasaran stategis 1 adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran 1 pada Tahun 2019*

No Sasaran Strategis IKU Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya
Produksi Perikanan

Produksi Perikanan
(Ton) 249,614.34 246,178.25 98.62

Capaian 98.62
*Data Sementara

Pada tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa hasil realisasi pengukuran

pencapaian sasaran 1 dapat dijelaskan bahwa realisasi produksi perikanan

tahun 2019 dengan capaian 98,62 % atau sebesar 246.178,25 ton dari target

249.614,34 ton.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

No Sasaran
Strategis Program

Anggaran Capaian
Kinerja

(%)
Tingkat

EfisiensiTarget  (Rp) Realisasi
(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatnya
Produksi

Perikanan

Program
Pengembangan
Perikanan Tangkap 3,150,727,800 3,129,999,494 99.34

Program
Pengembangan
Perikanan Budidaya 3,047,523,250 2,940,139,475 96.48

Capaian 6,198,251,050 6,070,138,969 97.93 98.62 n/a
bila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar

97.93 % dan realisasi capaian kinerja sebesar 98.62 %, maka tingkat
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efisiensi pelaksanaan pencapaian kinerja pada sasaran ini belum dapat

terukur karena capaian kinerja masih dibawah 100 %.

a. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.

Ada 2 Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau

kegagalan pencapaian kinerja pada sasaran 1 yaitu Program

Pengembangan Perikanan Tangkap dan Program Pengembangan

Perikanan Budidaya. Adapun capaian kinerja pada indikator program dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Program Tahun 2019

Program Indikator Kinerja
Tahun Anggaran 2019*

%
Target Realisasi

Program
Pengembangan
Perikanan Tangkap

1. Jumlah Produksi Perikanan
Tangkap (Ton) 165.614,34 169.688,97 102,46%

2. Jumlah Produksi Perikanan  yang
didaratkan di pelabuhan (Ton) 4.750 4.860,40 102,32%

Program
Pengembangan
Perikanan
Budidaya.

1. Jumlah Produksi Perikanan
Budidaya (Ton) 84,000 76.489,28 91,06%

2. Jumlah Produksi Benih/ Benur
Unggul Komoditas Ikan Air
Payau dan Laut  (ekor)

12.200.000 31.987,700 262,19%

*Data Sementara

Dari data diatas untuk Program Pengembangan Perikanan Tangkap ini

capaian kinerjanya semua diatas 100 % dimana produksi perikanan tangkap

sejumlah 169.688,97 ton atau sebesar 102% dan Jumlah Produksi

Perikanan  yang didaratkan di pelabuhan sejumlah 4.860 ton atau 102,32 %

dari target. Adapun kegiatan utama dari Program Pengembangan Perikanan

Tangkap diantaranya adalah :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap berupa Alat

tangkap Ramah Lingkungan, mesin kapal, alat bantu penangkapan
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perahu dan kapal perikanan, Apartemen/rumah ikan dan pembangunan

fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan perikanan Provinsi.

2. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perijinan Usaha Perikanan tangkap

dan Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan

3. Peningkatan kapasitas dan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan

tangkap

4. Pelayanan di pelabuhan perikanan provinsi

Sedangkan Program Pengembangan Perikanan Budidaya capaiannya

dengan Jumlah produksi perikanan Budidaya sebesar 76.489,28 ton atau

91,06% dari target sedangkan Jumlah Produksi Benih/Benur Unggul

Komoditas Air Payau dan Laut sejumlah 31.987,700 ekor atau 262,19 % dari

target. Sedangkan kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program

Pengembangan Perikanan Budidaya sebagai berikut :

1. Pemantauan dan Pembinaan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

dan Pemantauan dan Pembinaan  Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

2. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan Budidaya

3. Perbaikan dan pembangunan fasilitas Balai Benih Ikan

4. Penyediaan Benih dan induk unggul beserta pakan

5. Pemantauan dan Pengendalian Peredaran Obat-Obatan,Pakan, Hama

Penyakit dan Residu di Kawasan Usaha Perikanan Budidaya

6. Percontohan Budidaya Rumput Laut dan ikan laut

7. Pembenihan udang dan ikan komoditas payau dan laut

8. Peningkatan Wawasan Adopsi Teknologi Budidaya Air Payau dan Laut

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Adapun jumlah produksi perikanan dari tahun 2013 sampai dengan 2019

dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 3.4. Realisasi produksi perikanan dari tahun 2013 - 2019

Tahun Perikanan Tangkap (Ton) Budidaya Total Produksi
PerikananLaut Umum Jumlah

1 2 3 4 5

2013 120,081.00 43,454.00 163,535.00 79,154.00 242,689.00
2014 165,623.00 27,296.00 192,919.00 57,935.05 250,854.05
2015 161,750.50 24,616.03 186,366.53 65,266.84 251,633.37
2016 114,003.00 25,989.00 139,992.00 62,301.18 202,293.18
2017 128,103.17 34,264.05 162,367.22 77,927.15 240,294.37
2018 112,347.44 52,907.53 165,254.97 83,443.76 248,698.73
2019* 120,545.88 49,143.09 169,688.97 76,489.28 246,178.25

Rata2 % 131,779.43 36,810.39 168,589.67 71,788.89 240,377.28
Pertumb
2019 %

7.30 -7.12 2.68 -8.33 -1.01

*Data Sementara

Pertumbuhan produksi perikanan di tahun 2019 terjadi penurunan sebesar

1,01 % jika dibanding dengan tahun 2018, dimana terjadi penurunan pada

produksi perikanan budidaya sebesar 8,33 % hal ini disebabkan oleh

adanya kemarau yang panjang yang terjadi di Kalimantan Barat di tahun

2019 sehingga  sebagian pembudidaya ikan di kolam tanah, perairan sungai

dan genangan lainnya tidak dapat beroperasional hal ini disebabkan terjadi

peningkatan suhu dan kualitas udara yang tidak baik /kabut dan terbatasnya

serta menurunnya kualitas air untuk budidaya ikan. Hal ini juga terjadi

serupa pada perikanan tangkap di perairan umum menurun sebesar 7,12 %.

Produksi perikanan tangkap di perairan laut mengalami pertumbuhan

sebesar 7,30 %. Namun jika di totalkan produksi perikanan tangkap

mengalami pertumbuhan sebesar 2,68 %. Untuk data tahun-tahun

sebelumnya dapat dilihat pada tabel diatas.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi

Adapun Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan perbandingan dengan target di

tahun 2023 dalam dokumen Renstra sebagaimana tabel dibawah ini :
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Tabel 3.5. Perbandingan Kinerja Tahun 2017-2019 dan Target 2023
Sasaran Strategis 1

No Sasaran
strategis IKU

Realisasi Target
2017 2018 2019* 2023

1 2 3 4 5 6 7

1.
Meningkatnya

Produksi
Perikanan

Produksi
Perikanan

(Ton) 240,294.37 248,698.73 246,178.25 270,190.59

*Data Sementara

Jika dibandingkan realisasi tahun 2019 dengan target jangka menengah sesuai

dengan rentra di tahun 2023 maka produksi perikanan baru mencapai 91,11 %

artinya untuk mencapai target tersebut masih butuh sekitar 8,9 % atau sebesar

24.012.34 ton untuk mencapai target akhir rentra.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.6. Realisasi tahun 2019 dan Target Nasional
No Sasaran Strategis IKU Realisasi 2019 Target Nasional

1 2 3 5 6

1 Meningkatnya
Produksi Perikanan

Produksi Perikanan
(Ton) 246,178.25 38,300,000

Jika dibanding terhadap target nasional maka produksi perikanan Kalimantan
Barat berkontribusi sebesar 0,64 %

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah
dilakukan;

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :
1. Volume hasil tangkapan ikan rata-rata masih rendah disebabkan Kualitas

SDM nelayan rata – rata masih rendah dan kurangnya penerapan teknologi
penangkapan ikan.

2. Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap masih Terbatas seperti
Ketersediaan BBM tidak merata untuk nelayan pergi melaut, terutama
didaerah yang terpencil serta Ketersediaan Es untuk pendinginan ikan hasil
tangkapan masih terbatas serta kemampuan sebagian besar armada
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perikanan tangkap di Kalbar hanya dapat beroperasi di perairan pantai,
karena skalanya yang relatif kecil

3. Masih adanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi di
Kabupaten Kota yang belum menyelesaikan Administrasi penyerahan P3D
ke Provinsi sehingga pelabuhan tersebut tidak dapat dioperasionalkan
secara optimal.

4. Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap
terbatas

5. Pelaku usaha budidaya Ikan air payau dan laut Kalbar masih sangat rendah
dibandingkan dengan potensinya yang tersedia

6. Ketersediaan benih ikan unggul untuk Pembudidaya Ikan masih terbatas
dan Ketersediaan pakan ikan masih tergantung dari luar kalbar dan
Produksi pakan masih mengalami kendala kontinuitas pasokan bahan baku
yang bermutu.

7. Kualitas SDM Pembudidaya Ikan rata-rata masih rendah
8. Pencemaran air pada aliran sungai dan perairan lainnya serta wabah hama

penyakit ikan di kawasan perikanan budidaya
9. Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya

terbatas.

Upaya pemecahan dalam mengantisifikasi hambatan dan kendala dalam
pencapaian sasaran ini antara lain :
1. Peningkatan Kapasitas pelaku usaha perikanan tangkap dan penerapan

teknologi alat bantu penangkapan
2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana untuk mendukung Usaha Perikanan

Tangkap (alat tangkap ikan, kapal, BBM, ,Pabrik ES, dll)
3. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota agar secepatnya berkoordinasi

dan menyelesaikan Administrasi penyerahan P3D peralihan kewenangan
pelabuhan perikanan provinsi sehingga dapat dioperasionalkan secara
optimal.

4. Penguatan akses permodalan
5. Membuat percontohan budidaya payau dan laut
6. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Kalbar (penyediaan benih

ikan unggul, pakan murah, pupuk dan obat-obatan ikan, pengembangan
Balai Benih Ikan, dll)

7. Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan
8. Pengendalian hama penyakit ikan dan penerapan budidaya system Bioplok,

bak terpal dan perkolaman sehingga kualitas air dapat dikontrol secara rutin.
9. Penguatan akses Permodalan bagi pembudidaya ikan

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2.
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Sasaran Strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya

Saing Produk Perikanan dengan hasil pengukuran pencapaian sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Adapun Realisasi kinerja pada tahun 2019 untuk sasaran stategis 2 adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.7. Pengukuran Pencapaian Sasaran 1 pada Tahun 2019

No Sasaran Strategis IKU Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6

2

Meningkatnya Nilai
Tambah dan Daya
Saing Produk
Perikanan

Laju Pertumbuhan PDRB atas
dasar harga konstan sub

sektor perikanan (%)
3.22 3.34 103.73

Capaian 103.73

Pada tabel 3.7 di atas dapat dilihat bahwa hasil realisasi pengukuran

pencapaian sasaran 2 dapat dijelaskan bahwa realisasi Laju Pertumbuhan

PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan tahun 2019 dengan

capaian 3.34 % atau sebesar 103,73 % dari target 3.22 %.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.8. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

No Sasaran
Strategis Program

Anggaran Capaian
Kinerja

(%)
Tingkat

EfisiensiTarget  (Rp) Realisasi
(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8

2

Meningkatnya
Nilai Tambah
dan Daya
Saing Produk
Perikanan

Program
Pengolahan,
Pemasaran dan
Peningkatan
Mutu Hasil
Perikanan

2,579,916,000 2,475,991,619 95.97 103.73 7.75

Apabila dibandingkan dengan persentase Realisasi Anggaran sebesar

95.97 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 103.73 %, maka

pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 7.75 %.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
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Ada 2 Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau

kegagalan pencapaian kinerja pada sasaran 1 yaitu Program Pengolahan,

Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan. Adapun capaian

kinerja pada indikator program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Program Tahun 2019

Program Indikator Kinerja
Tahun Anggaran

2019 Ket
Target Realisasi

Program Pengolahan,
Pemasaran dan
Peningkatan Mutu Hasil
Perikanan

Angka Konsumsi makan Ikan
(Kg/Kapita/ Thn) 39,05 39,53 101,23%

Jumlah Layanan Uji Mutu Hasil
Perikanan yang diberikan kepada
unit pengolahan Ikan dan
Masyarakat (kali)

325 625 192,31%

Dari data diatas untuk Program Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan

Mutu Hasil Perikanan ini capaian kinerjanya semua diatas 100 % dimana

Angka Konsumsi makan Ikan (Kg/Kapita/ Thn) sejumlah 39,53 Kg/Kapita/

Thn atau 101,23 % Jumlah Layanan Uji Mutu Hasil Perikanan yang

diberikan kepada unit pengolahan Ikan dan Masyarakat sejumlah 625 kali

atau 192,31% dari target. Adapun kegiatan utama dari Program

Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan dalam

rangka Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Perikanan

diantaranya adalah :

1. Pengembangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan Melalui Inovasi Menu

dan Lomba Masak Berbahan Utama Ikan

2. Pengembangan Dan Pembinaan Sentra Pengolahan dan Unit

Pengolahan Ikan (UPI)

3. Promosi Produk  Hasil Perikanan Ke Dalam Dan Luar Negeri / BimbEaga

4. Peningkatan Konsumsi Ikan Melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan

Ikan

5. Pengembangan dan Peningkatan sarana/prasarana Pengolahan dan

Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

6. Pengelolaan Perizinan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil

Perikanan
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7. Layanan Uji Mutu Hasil Perikanan yang diberikan kepada unit pengolahan

Ikan dan Masyarakat

8. Penerapan Mutu pada Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Adapun data Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor

perikanan tahun 2019 dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10. Realisasi Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan

sub sektor perikanan tahun 2019  dari tahun 2015 - 2019

IKU
REALISASI

Pertumbuhan
2019 %2015 2016 2017 2018 2019

A.
Laju Pertumbuhan
PDRB atas dasar harga
konstan sub sektor
perikanan (%)

1.92 3.02 3.18 3.17 3.34 5.09

Jika dibandingkan dengan tahun 2018 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar

harga konstan sub sektor perikanan tahun 2019  mengalami kenaikan

pertumbuhan di tahun 2019 sebesar 5,09 % dan jika dibandingkan dengan

tahun-tahun sebelumnya PDRB di sektor perikanan terus mengalami

peningkatan.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi

Adapun Perbandingan Kinerja Tahun 2017-2019 dan Target 2023 Sasaran

Strategis 2 adalah sebagai mana tabel berikut ini :

Tabel 3.11. Perbandingan Kinerja Tahun 2017-2019 dan Target 2023
Sasaran Strategis 2
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No Sasaran Strategis IKU
Realisasi Target

2017 2018 2019 2023
1 2 3 4 5 6 7

2
Meningkatnya
Nilai Tambah dan
Daya Saing
Produk Perikanan

Laju Pertumbuhan
PDRB atas dasar harga

konstan sub sektor
perikanan (%)

3,18 3,17 3.34 3.42

Jika dibandingkan realisasi Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan

sub sektor perikanan tahun 2019 dengan target jangka menengah sesuai

dengan Rentra di tahun 2023 sudah mencapai 97,66 % artinya untuk mencapai

target tersebut masih butuh pertumbuhan sekitar 2,33 % untuk mencapai target

akhir rentra.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No Sasaran Strategis IKU Realisasi 2019 Target
Nasional

1 2 3 5 6

2
Meningkatnya Nilai
Tambah dan Daya
Saing Produk
Perikanan

Laju Pertumbuhan PDRB
atas dasar harga konstan
sub sektor perikanan (%)

3.34 11

Jika dibanding terhadap target nasional maka Laju Pertumbuhan PDRB atas

dasar harga konstan sub sektor perikanan tahun 2019 di Provinsi

Kalimantan Barat berkontribusi sebesar 30,36 % dari target Nasional sebesar

11 %

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah
dilakukan;

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Masih terbatasnya sarana pengolahan di unit pengolah ikan (UPI) yang

menggunakan teknologi terbarukan dan memenuhi standard mutu.

2. Penurunan kualitas/ mutu produk perikanan saat penanganan dan

pengolahan.

3. Sistem logistik ikan belum tertata dengan baik
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4. Ekspor hasil perikanan Kalbar masih rendah

5. Inovasi dan daya saing produk olahan hasil perikanan Kalbar masih rendah

6. Produk perikanan banyak yang belum terpantau distribusi dan

pemasarannya.

Upaya pemecahan dalam mengantisifikasi hambatan dan kendala dalam
pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Revitalisasi sarana dan prasarana pengolahan UPI yang berstandar mutu

2. Membangun sistem rantai dingin (cool chain system) produk kelautan dan

perikanan serta Pembinaan dan pengembangan standar mutu di pusat-pusat

perikanan melalui pengembangan rantai dingin

3. Pengembangan sistem logistik ikan daerah untuk menghindari kelangkaan

stok produk kelautan dan perikanan di saat paceklik

4. Promosi secara terintegrasi dan intensif dan ekspor hasil perikanan serta

Pengenalan paket teknologi pengolahan hasil perikanan.

5. Pelatihan/apresiasi nilai tambah perikanan dan bantuan sarana produksi

pengolahan dan pemasaran dan alat pengolahan ikan

6. Pemantauan kualitas produk perikanan secara berkala ke unit pengolahan di

daerah

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 3.
Sasaran Strategis yang ketiga yaitu Meningkatnya kesejahteraan  pelaku usaha

perikanan dengan hasil pengukuran pencapaian sebagai berikut :
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1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Adapun Realisasi kinerja pada tahun 2019 untuk sasaran stategis 3 adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.12. Pengukuran Pencapaian Sasaran 3 pada Tahun 2019

No Sasaran Strategis IKU Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6

3
Meningkatnya
kesejahteraan
pelaku usaha
perikanan

Nilai Tukar
Perikanan (NTP) (%) 104 109.12 104.92

Capaian 104.92

Pada tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa hasil realisasi pengukuran

pencapaian sasaran 1 dapat dijelaskan bahwa realisasi Nilai Tukar Perikanan

(NTP) tahun 2019 dengan capaian 109,12 % atau sebesar 104,92% dari target

104 %.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.13. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

No Sasaran
Strategis Program

Anggaran Capaian
Kinerja

(%)

Tingkat
EfisiensiTarget  (Rp) Realisasi (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8

3.
Meningkatnya
kesejahteraan
pelaku usaha
perikanan

Program
Pengelolaan
Sumberdaya
Kelautan, Pesisir
dan Pulau-Pulau
Kecil

1,798,592,985,- 1,686,963,420.- 93.79

Program
Pengawasan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan

760,285,000,- 682,048,300.- 89.71

Capaian 2,558,877,985.- 2,369,011,720.- 92.58 104.92 12.34

Apabila dibandingkan dengan persentase Realisasi Anggaran sebesar

92.58 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 104.92 %, maka

pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 12.34

%.
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b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.

Ada 2 Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau

kegagalan pencapaian kinerja pada sasaran 1 yaitu Program Pengelolaan

Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Program

Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Adapun capaian

kinerja pada indikator program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14. Capaian Kinerja Program Tahun 2019

Program Indikator Kinerja
Tahun Anggaran

2019 Ket
Target Realisasi

Program Pengelolaan
Sumberdaya
Kelautan, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

Jumlah Kawasan Konservasi
yang ditata menuju
penggelolaan yang efektif
(Kawasan)

1 1 100%

Program Pengawasan
Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan

Cakupan Wilayah Laut
Sampai dengan 12 Mil yang
diawasi dari IUU fishing dan
kegiatan yang merusak
sumberdaya kelautan dan
perikanan (%)

44 44,06 100,14%

Dari data diatas untuk Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil dimana Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata

menuju penggelolaan yang efektif sejumlah 1 kawasan. Adapun kegiatan

utama dari Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil diantaranya adalah :

1. Pengembangan dan Pembinaan Desa Mandiri di Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil Berbasis Kelautan dan Perikanan

2. Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi

Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

3. Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau

Kecil

4. Peningkatan Pemahaman dan Kecintaan terhadap Budaya Kelautan dan

Perikanan kepada Masyarakat Kalbar

5. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi
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6. Rehabilitasi Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil

7. Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan

atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil dan Prasarana

di Pulau - Pulau Kecil

Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan capaian

kinerjanya dengan indicator Cakupan Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil

yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya

kelautan dan perikanan (%) dengan capaian sejumlah 44,06 atau 100,14 %

dari target. Adapun kegiatan utama dari Program Pengawasan Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan diantaranya adalah :

1. Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Perikanan (Tangkap, Budidaya,

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan)

2. Gelar Operasi Kapal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

3. Bimtek Kelompok Masyarakat Pengawas SDI Kalbar

4. Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Nilai tukar perikanan adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang

(produk) perikanan dengan barang dan jasa yang diperlukan

nelayan/pembudidaya ikan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan

dalam memproduksi produk perikanan. Nilai Tukar Perikanan merupakan

perbandingan antara Indeks harga yg diterima nelayan/pembudidaya (It)

dengan Indeks harga yg dibayar nelayan/pembudidaya (Ib),untuk konsumsi

rumah tangganya dan keperluan dalam memproduksi produk perikanan.

Adapun Nilai Tukar Perikanan ini terdiri dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dimana data dari tahun sebelumnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15. Realisasi NTN,NTPI dan NTP Perikanan tahun 2018 – 2019

berdasarkan bulan
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BULAN

2018 2019
NTN NTPi NTPN NTN NTPi NTPN

Januari 106.92 97 102.96 113.47 100.3 108.22
Februari 107.23 96.75 103.04 114.03 101.21 108.93
Maret 107.67 96.87 103.36 113.72 100.48 108.44
April 107.11 98.23 103.57 113.74 100.21 108.35
Mei 107.71 98.29 103.95 114.15 99.91 108.47
Juni 109.83 98.76 105.42 115.57 100.14 109.42
Juli 109.72 98.95 105.43 115.55 100.71 109.64
Agustus 110.25 99.5 105.97 116.01 100.67 109.89
September 105.43 98.5 102.67 116.34 100.83 110.15
Oktober 105.4 98.72 102.74 115.37 100.87 109.59
November 110 99.28 105.74 113.99 100.15 108.47
Desember 110.65 101.25 106.91 116.04 100.46 109.83

Rata-Rata 108.16 98.51 104.31 114.83 100.50 109.12

Pertumbuhan Tahun 2019 5.81 1.98 4.40
Sumber data BPS

Dari data di atas dapat dilihat rata-rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) ditahun

2018 sebesar 108,16 % dan meningkat di tahun 2019 sebesar 5,81 %

dengan nilai 114,83 %. Adapaun Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Tahun 2018 sejumlah 98,51% dan meningkat di tahun 2019 sebesar 1,98 %

dengan nilai 100,50 %. Sehingga rata-rata Nilai Tukar Perikanan (NTPN)

Tahun 2018 sejumlah 104,31 dan meningkat ditahun 2019 sebesar 4,40 %

dengan nilai 109,12 %

Jika Nilai > 100, berarti nelayan/pembudidaya ikan mengalami peningkatan

daya beli karena kenaikan harga produksi lebih besar dari kenaikan harga

input produksi dan konsumsi rumahtangganya.

Jika Nilai = 100, berarti nelayan/pembudidaya ikan mengalami impas (break

even point). Perasentase Kenaikan/penurunan harga produksinya sama

dengan persentase kenaikan/penurunan harga input produksi dan barang

konsumsi rumahtangganya

Jika Nilai < 100, berarti nelayan/pembudidaya ikan mengalami

defisit/penurunan daya belinya, karena kenaikan harga produksi relatif lebih
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kecil dibandingkan dengan kenaikan harga input produksi dan barang

konsumsi rumahtangganya.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi

Tabel 3.16. Perbandingan Kinerja Tahun 2017-2019 dan Target 2023
Sasaran Strategis 1

No Sasaran Strategis IKU REALISASI TARGET
2017 2018 2019 2023

1 2 3 4 5 6 7

3
Meningkatnya
kesejahteraan  pelaku
usaha perikanan

Nilai Tukar
Perikanan
(NTP) (%)

101,46 104,31 109.12 106

Jika dibandingkan realisasi tahun 2019 dengan target jangka menengah sesuai

dengan rentra di tahun 2023 maka Nilai Tukar Perikanan sudah melebihi target

di tahun 2023. Dan jika dibanding tahun sebelumnya Nilai Tukar Perikanan

setiap tahunnya meningkat ini menunjukkan bahwa nelayan/pembudidaya ikan

mengalami peningkatan daya beli karena kenaikan harga produksi lebih besar

dari kenaikan harga input produksi dan konsumsi rumahtangganya. Walaupun

beberapa harga kebutuhan operasional seperti BBM, Pakan ikan dan

kebutuhan rumah tangga mengalami kenaikan namun masih dapat

menguntungkan usahanya dikarenakan banyaknya hasil tangkapan/budidaya

ikan yang didapat serta harga penjualan ikan yang cukup stabil dan tinggi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi 2019 dengan Target Nasional

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama

Realisasi
2019

Target
Nasional

1 2 3 5 6
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3
Meningkatnya
kesejahteraan  pelaku
usaha perikanan

Nilai Tukar Perikanan
(NTP) (%) 109.12

Nilai Tukar Nelayan 114.83 112,58

Untuk Target Nasional yang hanya bisa di ambil datanya dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2019  yaitu Target Nilai Tukar Nelayan
yang realisasinya sebesar 112,58 % sementara Realisasi Nilai Tukar
Nelayan untuk target Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan
Barat sebesar 114,83 % hal ini menunjukkan bahwa target Nilai Tukar
Nelayan sudah melebihi target Nasional sebesar 2,25 %

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah
dilakukan;

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut Kalbar antara pelaku
usaha, masyarakat dan stake holder terkait

2. Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi yang ditata menuju
pengelolaan yang efektif

3. Kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan laut (rusaknya ekosistem
mangrove, padang lamun dan terumbu karang) Kalbar

4. Upaya mitigasi bencana belum dilakukan secara terus menerus dan
cenderung belum menampakan hasil

5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem pesisir
laut dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil.

6. Belum diberdayakannya petugas Pengawas Sumberdaya Ikan  dan
Pengawas Kapal lkan secara optimal

7. Kurangnya sarana dan SDM penegak hukum di laut

8. Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing di perairan Laut Kalbar masih
marak

Upaya pemecahan dalam mengantisifikasi hambatan dan kendala dalam
pencapaian sasaran ini antara lain :
1. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada

rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kalbar (RZWP3K)
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2. Penetapan kawasan konservasi perairan laut daerah dan Penyelesaian
penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi yang ditata menuju
pengelolaan yang efektif

3. Rehabilitasi dan pembangunan prasarana kawasan konservasi perairan
atau kawasan konservasi pesisir dan pulau - pulau kecil dan prasarana di
pulau pulau kecil

4. Peningkatan Pemahaman dan Kecintaan terhadap Budaya Kelautan dan
Perikanan kepada Masyarakat Kalbar

5. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
serta Fasilitasi sarana dan prasarana masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil.

6. Pendayagunaan lembaga pengawasan pusat yang ada di daerah seperti
Satker Pengawasan di Sei Rengas, PPN Pemangkat, PPP Teluk Batang
dan pengadilan perikanan dan melengkapi fasilitas pengawasan seperti
komunikasi dan kapal pengawasan serta koordinasi dan pelatihan terhadap
SDM pengawasan di kab/kota.

7. Peningkatan sarana dan prasarana Pengawasan dan Peningkatan
Kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum yang kuat dan
efektif

8. Pengembangan Sistim Pengawasan Masyarakat Sumberdaya Kelautan
Perikanan (POKMASWAS)

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2019 Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mencapai capaian

kinerja pada sasaran strategis ini mempunyai 5 program pokok melalui dana

APBD dengan pagu total Anggaran sasaran strategis sebesar Rp

11,337,045,035.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10,915,142,308.00 atau

96.28 % adapun rincian realisasi anggaran dapat dijelaskan pada tabel sebagai

berikut :

Tabel 3.18. Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2019

NO PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
1 3 4 5 6
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1 Program Pengembangan
Perikanan Tangkap 3,150,727,800.00 3,129,999,494.00 99.34

2 Program Pengembangan
Perikanan Budidaya 3,047,523,250.00 2,940,139,475.00 96.48

3
Program Pengolahan,
Pemasaran dan Peningkatan
Mutu Hasil Perikanan 2,579,916,000.00 2,475,991,619.00 95.97

4

Program Pengelolaan
Sumberdaya Kelautan,
Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil

1,798,592,985.00 1,686,963,420.00 93.79

5
Program Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan 760,285,000.00 682,048,300.00 89.71

Jumlah 11,337,045,035.00 10,915,142,308.00 96.28

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan Pagu Anggaran

sebesar Rp. 3,150,727,800.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.

3,129,999,494.00 atau 99.34 %.

2. Program Pengembangan Perikanan Budidaya dengan Pagu Anggaran

sebesar Rp. 3,047,523,250.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.

2,940,139,475.00 atau 96.48 %.

3. Program Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2,579,916,000.00 dan realisasi

anggaran sebesar Rp. 2,475,991,619.00 atau 95.97 %.
4. Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1,798,592,985.00 dan realisasi

anggaran sebesar Rp. 1,686,963,420.00 atau 93.79 %.
5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan Pagu

Anggaran sebesar  Rp. 760,285,000.00 dan realisasi anggaran sebesar

Rp. 682,048,300.00 atau 89.71 %.

B A B.  IV
P E N U T U P
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C. KESIMPULAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada bidang

kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan

Perikanan Pada Tahun Anggaran 2019 secara umum telah tercapai

melampaui target kinerja yang telah ditetapkan, baik yang ada pada bidang

teknis maupun yang ada di UPTD lingkup dinas, sebagaimana telah

dituangkan didalam renstra 2018-2023 dan renja dinas tahun 2019.

Produksi perikanan sebagian besar berasal dari perikanan tangkap

(laut dan perairan umum). Untuk dapat menjamin kontinuitas produksi

perikanan, maka dapat dilakukan dengan mengendalikan sarana perikanan

tangkap yang meliputi kapal perikanan, alat penangkapan ikan serta alat

bantu penangkapan ikan dengan harapan produksi hasil tangkapan ikan

akan meningkat, antara lain dengan: 1)  memodernisasi perikanan tangkap

dengan alat penangkap ikan yang modern dan alat batu yang efektif dan

efisien 2) trip hari operasi penangkapan ikan yang lebih lama. Dan selain

itu, untuk menjaga kontinuitas produksi perikanan (bahan baku) juga dapat

dilakukan dengan pengembangan usaha pembudidayaan ikan secara

intensif maupun ektensif meliputi budidaya ikan air tawar, payau dan laut.

Selain itu untuk menjaga kontinuitas serta harga ikan  agar tidak

menurun pada saat musim  ikan, maka perlu adanya sarana penyimpanan

ikan/cold storage terutama di lokasi Pelabuhan Perikanan dan sentra-sentra

nelayan. Pembangunan cold storage dilakukan secara bertahap,

diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang strategis, namun pembangunan dan

operasional cold storage ini memerlukan biaya yang cukup besar.

Permasalahan utama pembangunan cold storage di sentra-sentra nelayan

ini adalah minimnya ketersediaan listrik dengan kapasitas yang cukup

memadai untuk mengoperasionalkan cold storage.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah

menyusun dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil dan Peraturan Daerah (Perda) RZWP3K, yang kedepannya

pengelolaan kelautan dan perikanan diarahkan berdasarkan dokumen
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RZWP3K yang telah disusun tersebut. Dan agar pemanfaatan sumberdaya

ikan tetap lestari dan berkelanjutan, maka pengendalian dan pengawasan

akan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam makin ditingkatkan,

sehingga pelaku usaha akan semakin tertib dalam pengelolaan

sumberdaya alam.

Multiplier effect dari pelaksanaan program pembangunan pada sektor

kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat ini  juga telah

berkembang pesat  seperti; usaha pabrik es, bengkel kapal, galangan kapal

ikan, toko spare part untuk usaha perikanan, usaha pengolahan hasil

perikanan  ( kerupuk ikan, ikan asin, baso ikan, dll.), rumah makan sea food

yang berkembang di setiap sentra-sentra pengembangan usaha perikanan

Provinsi Kalimantan Barat.

Namun demikian, tidak semua program dan kegiatan yang telah

dicanangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan.  Ada beberapa program dan

kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus dan kerja keras secara

sinergis lintas bidang dan lintas kabupaten / kota se- Kalbar agar capaian

program yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan target yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan

perikanan Kalimantan Barat yang lebih sejahtera. Sebagai contoh beberapa

kegiatan yang perlu kerja keras bersama, antara lain; pengembangan

kawasan Industrialisasi perikanan Kabupaten/kota se-Kalbar,  penyediaan

calon induk ikan unggul dan benih ikan unggul bagi pembudidaya ikan

secara berkecukupan, pembinaan teknis kelompok usaha perikanan,

penguatan permodalan,  pembinaan kelompok masyarakat pengawasan

kelautan dan perikanan, perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan,

penguatan dalam pengelolaan data, informasi dan statistik kelautan dan

perikanan se- Kalbar.

D. SARAN
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1. Pembinaan teknis kepada kelompok usaha perikanan (KUB, Pokdakan,

Poklahsarkan, Pokmaswas) perlu dilakukan secara lebih intensif agar

kelompok pelaku usaha perikanan Kalimantan Barat secara bertahap

dapat tumbuh dan berkembang skala usahanya menjadi besar dan

menguntungkan dengan melibatkan peran serta petugas teknis dinas

yang membidangi kelautan dan perikanan kabupaten/kota dan penyuluh

perikanan se- Kalbar.

2. Dalam upaya meningkatkan skala usaha dan permodalan bagi kelompok

usaha perikanan, dinas perlu memberdayakan secara optimal Konsultan

Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan penyuluh perikanan untuk

pendampingan kelompok usaha perikanan mendapatkan modal usaha

dari lembaga keuangan/perbankan, dimana sebagian besar kelompok

usaha perikanan Kalbar pada saat ini masih kesulitan mendapat modal

usaha dari lembaga keuangan/Bank.

3. Peningkatan kapasitas dan produktifitas balai-balai benih ikan yang ada

di Kabupaten/Kota se-Kalbar dalam menyediakan calon induk ikan dan

benih ikan unggul bagi masyarakat pelaku budidaya ikan Kalbar

4. Perlu mengintensifkan kegiatan pengawasan terhadap sumberdaya

kelautan dan perikanan dari berbagai aktifitas illegal dengan melibatkan

seluruh elemen masyarakat agar sumberdaya ikan Kalimantan Barat

tetap lestari dan berkelanjutan .

5. Perlu terus melakukan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat

terhadap perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan serta

habitatnya.

6. Dalam rangka mengakselerasi peningkatan produksi hasil perikanan,

Program industrialisasi di sentra perikanan perlu terus digalakan dan

dikampanyekan melalui berbagai kegiatan dinas secara progresif dengan

melibatkan kabupaten / kota se Kalimantan Barat.

7. Perlu meningkatkan validitas dalam pengelolaan data dan statistik

kelautan dan perikanan dengan meningkatkan skill petugas pengumpul

data statistik kelautan dan perikanan baik ditingkat provinsi maupun

kabupaten / kota se- Kalbar.
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8. Dukungan pemerintah melalui regulasi dan swasta tehadap

pengembangan usaha.

9. Penerapan CBIB dan CPIB serta sertifikasi tambak.

10.Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan

bentuk kredit murah dan pola kemitraan.

11.Penguatan Kelembagaan nelayan, pembudidaya agar semakin

berkualitas dan berkembang.

12.Pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya alam yang optimal dan

bertanggung jawab.

13.Pencegahan degradasi atau kerusakan lingkungan semakin intensif.

14.Peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan

15.Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar,

penentuan kawasan dan sinkronisasi kebijakan.

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan

dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target

Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang

disusun secara periodik.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kalimantan Barat, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2018 – 2023. Program

serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran

serta aktif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dalam

rangka mewujudkan good governance.
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