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KATA  PENGANTAR 

 
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 

2018 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, 
misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana 
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP serta 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repuplik 
Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

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, 
Prioritas Utama Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2018 yaitu Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 
yang meliputi cakupan kegiatan di Bidang Perikanan Budidaya; Perikanan Tangkap; 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; serta Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil 
dan Pengawasan. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai 
bentuk peran serta aktif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dalam 
rangka mewujudkan good governance. Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Dinas 
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu tersebut dapat 
memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, saran dan 
kritik yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan 
dalam penyusunan program, kegiatan serta tersusunnya Laporan Kinerja Tahunan yang 
lebih baik dimasa yang akan datang. 

 
Pontianak,      Februari 2019 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Kalimantan Barat 

 

 

 
Ir. HERTI HERAWATI,MMA 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19680725 199303 2 003 

 



Laporan Kinerja Tahunan 2018

Sub Bagian Renja dan Monev
Sekretariat Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ...................................................................................................i

DAFTAR ISI ..................................................................................................................ii

BAB I  PENDAHULUAN .............................................................................................1

A. GAMBARAN UMUM ......................................................................................1

1. Pendahuluan ..................................................................................................1

2. Susunan Organisasi ........................................................................................2

3. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................................4

4. Sumber Daya Aparatur (SDA) ......................................................................20

5. Sumber Daya Keuangan.................................................................................27

6. Sarana dan Prasarana .....................................................................................27

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) ...................................28

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................25

A. RENSTRA ..........................................................................................................32

1. Visi ..........................................................................................................32

2. Misi ..........................................................................................................33

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta indikator kinerja Utama......................34

B. PERJANJIAN KINERJA....................................................................................38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................40

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI................................................................40

B. REALISASI ANGGARAN ................................................................................70

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................72

LAMPIRAN – LAMPIRAN ..........................................................................................77

1. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA ..............................................................56

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ...........................................................................61

3. STRUKTUR ORGANISASI ...................................................................................72

4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ................................................................73



Laporan Kinerja Tahun 2018

Sub Bagian Renja dan Monev
Sekretariat Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018

1

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 2018 merupakan tahun

Kelima atau akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2013 – 2018

setelah pelaksanaan Pilkada langsung Provinsi Kalimantan Barat.

Kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tertuang

dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam

Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah

(SOPD) Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai salah satu organisasi perangkat

Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat merupakan unsur

pelaksana otonomi daerah.

2. Struktur Organisasi

Bagan struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan UPTD Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel dibawah
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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

UPTD. UPPP UPTD. ULPPMHP UPTD. BBIS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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STRUKTUR ORGANISASI UPTD – BALAI BENIH IKAN SENTRAL (BBIS)
(Sesuai Pergub No. 20 Tahun 2012)

STRUKTUR ORGANISASI UPTD – UNIT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
(UPPP)

(Sesuai Pergub No. 09 Tahun 2011)

STRUKTUR ORGANISASI UPTD – UNIT LABORATORIUM
PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN

MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP)
(Sesuai Pergub No. 21Tahun 2012)

KEPALA BALAI

SUB BAG. TATA USAHAKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI BUDIDAYA IKAN
AIR PAYAU DAN LAUT

SEKSI BUDIDAYA IKAN
AIR TAWAR

KEPALA UNIT

SUB BAG. TATA USAHAKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI TATA OPERASIONAL
PELABUHAN

SEKSI PENGEMBANGAN
PELABUHAN

KEPALA UNIT

SUB BAG. TATA USAHAKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI PENGUJIAN DAN
TEKNOLOGI PENGOLAHAN

SEKSI PENGENDALIAN
MUTU
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B. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok 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 evaluasi 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 :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat
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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;

 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
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 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;

 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;
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 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 :

 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;
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 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;

 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.
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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;

 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.
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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;

 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.
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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;

 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;
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 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.

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.
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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;

 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.
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Untuk melaksanakan tugas Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya

mempunyai fungsi :

 Penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya;

 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.

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
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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;

 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;
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 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;

 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.
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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.

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;
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 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 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;



Laporan Kinerja Tahun 2018

Sub Bagian Renja dan Monev
Sekretariat Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018

20

 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;

 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;
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 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.

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;
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 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 :

 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.
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2. 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.

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;
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13) Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang pelabuhan

perikanan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

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;

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.
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3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah

Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kalimantan Barat pada Tahun 2018 berjumlah 134 orang yang terdiri dari 95

orang berjenis kelamin laki-laki dan 39 orang berjenis kelamin perempuan

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan prov. Kalbar
berdasarkan kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, serta
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional  TA. 2018

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 58 Org Pembina Utama Muda 1 Org Esselon II/b - -

DIPLOMA III 16 Org Pembina Tingkat I 4 Org Esselon III/a 5 Org

DIPLOMA II - Org Pembina 10 Org Esselon III/b 2 Org

SMA/SMK 39 Org Penata Tingkat I 38 Org Esselon IV/a 14 Org

SMP 2 Org Penata 9 Org Esselon IV/b 9 Org

SD 3 Org Penata Muda Tingkat I 24 Org Fungsional Widyaiswara - -

Penata Muda 7 Org Fungsional Auditor - -

Pengatur Tingkat I 11 Org Fungsional Kepegawaian - -

Pengatur 25 Org Fungsional Arsiparis - -

Pengatur Muda Tingkat I 1 Org Dokter - -

Pengatur Muda 1 Org Bidan/Perawat - -

Juru 3 Org
Fungsional Pranata
Komputer - -
Fungsional Pengawas
Perikanan Bidang
Pembudidayaan Ikan

5 Org

Fungsional Umum /Staf 98 Org

JUMLAH 134 Org JUMLAH 134 Org JUMLAH 134 Org

Sumber: DUK Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018

Adapun daftar pegawai per golongan, per jabatan dan per tingkat pendidikan

secara rinci dapat dilihat pada Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Tahun 2018

sebagaimana terlampir.
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4. Sumber Daya Keuangan

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun

Anggaran 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

(termasuk UPTD) mendapatkan dukungan dana bersumber dari APBD Belanja

Langsung dengan total sebesar Rp.36.184.757.600,00 dan total belanja tidak

langsung sebesar 13.476.249.100 dengan total keseluruhan 49.661.006.700,00

dengan rincian seperti pada Tabel  di bawah ini.

Tabel 3. Alokasi Anggaran APBD DKP Prov. Kalbar

NO Jenis Belanja ANGGARAN

A Total Belanja Langsung 36.184.757.600,00
1. Dinas 19.720.695.000,00

i. 2. UPTD – LPPMHP Sungai Rengas 1.920.000.000,00
3. UPTD – BBIS Anjongan 4.721.762.600,00
4. UPTD – UPPP Sungai Rengas 9.822.300.000,00

B Belanja Tidak Langsung 13.476.249.100,00

Total 49.661.006.700,00

5. Sarana dan Prasarana

Pada dasarnya Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk mendukung

penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan, telah tersedia gedung kantor yang

memadai serta perlengkapannya yang masih baik, berikut sarana dan prasarana

Dinas Kelautan dan Perikanan seperti pada tabel berikut :

Tabel 4. Sarana dan prasarana

No. NAMA BIDANG BARANG

JUMLAH AKHIR Desember
2018 KONDI

SIJumlah
Barang Nilai (Rp.)

1 2 3 4 5

1 TANAH (KIB A) 18 669.330.735,00 Baik

2 PERALATAN DAN MESIN  (KIB B) 958 17.116.274.332,00 Baik

3 GEDUNG DAN BANGUNAN  (KIB C) 52 5.651.841.616,00 Baik

4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN  (KIB E) 10 2.086.040.088,00 Baik
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No. NAMA BIDANG BARANG

JUMLAH AKHIR Desember
2018 KONDI

SIJumlah
Barang Nilai (Rp.)

5 ASET TETAP LAINNYA (KIB D) 8 104.438.872,00 Baik

6
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
(KIB F) 0 -

J u m l a h 1.046 25.627.925.643,00

Sumber data : Data Sementara Daftar Inventaris 2018

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Provinsi Kalimantan Barat dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa

sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah,baik ditinjau dari sisi

keragaman jenis maupun dari sisi kelimpahan stok sumberdaya ikannya yang

didukung oleh kondisi lingkungan perairan yang masih sangat baik. Namun

demikian, kondisi sumberdaya perikanan yang masih sangat baik tersebut

tidakserta-merta memberikan dampak positif secara langsung terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat perikanan Kalimantan Barat, khususnya; nelayan,

pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Berbagai kendala/hambatan dan tantangan (isustrategis) masih harus dihadapi

oleh masyarakat perikanan dan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat

dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya

disektor kelautan dan perikanan, sebagai berikut:

Kendala/Hambatan:

1) Masih terbatasnya insfrastruktur dasar dari sisi kuantitas dan kualitas yang

dibangun oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha perikanan.

Sebagai contoh; masih sangat terbatasnya pembangunan jalan produksi,

listrik, air bersih, saluran irigasi, jembatan dan lain-lain menuju sentra-

sentra pengembangan usaha perikanan rakyat.

2) Masih terbatasnya pembangunan insfrastruktur fungsional dari sisi kuantitas

dan kualitas untuk mendukung kegiatan usaha perikanan. Sebagai contoh

masih terbatasnya pembangunan fasilitas dari sisi kualitas dan kuantitas sbb;

Pelabuhan Perikanan / PPI , SPBU/SPDN/SPBN untuk nelayan, Pelayanan
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dan penyediaan air bersih untuk nelayan, gudang dingin (cold storage),

pabrik es, galangan kapal ikan, bengkel kapal ikan, pergudangan, pasar ikan

sehat (konsumsi dan hias), pusat promosi hasil perikanan, kelengkapan dan

fasilitas balai latihan di bidang perikanan dan lain-lain.

3) Terjadinya penurunan kualitas lingkungan perairan sebagai area

pengembangan kegiatan usaha perikanan karena polusi dan pencemaran.

4) Sarana produksi usaha perikanan yang dibutuhkan oleh masyarakat

Kalimantan Barat sebagian besar belum bisa di produksi didaerah dan harus

didatangkan dari luar daerah sehingga menimbulkan biaya tinggi (high

cost).

5) Masih ditemukannya kegiatan usaha illegal di sector perikanan (illegal

fishing, illegal trading).

Tantangan :

1) Ketergantungan masyarakat Kalimantan Barat yang cukup tinggi terhadap

SDA dan lingkungan pesisir dan laut serta belum termanfaatkannya secara

optimal sumberdaya jasa kelautan.

2) Degradasi lingkungan sensitive (mangrove, terumbu karang, dan padang

lamun) dan penurunan mutu perairan.

3) Masih maraknya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan

(destructive fisihing) dan potensi konflik nelayan yang sangat tinggi.

4) Sebahagian besar asset nelayan dan petambak tidak bersertifikat, sehingga

sulit mengakses perbankan atau lembaga keuangan

5) Pengembangan teknologi produksi relative lambat dan stagnan.

6) Infrastruktur sektor perikanan dan kelautan (irigasi tambak, pelabuhan

perikanan, sarana pengolahan dan armada penangkapan) masih terbatas.

7) Serangan hama dan penyakit belum dapat dikendalikan secara maksimal

serta masih maraknya penggunaan antibiotik dan bahan terlarang lainnya.

8) Rendahnya aksesibilitas dan, kualitas layanan antar pulau dan pembinaan

pada pulau-pulau kecil.

9) Kesenjangan gender terhadap pembinaan dan pengembangan SDM

kelompok baik di daerah pesisir maupun pada daerah pulau-pulau kecil
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10) Masih banyaknya fasilitas pemerintah yang tidak berfungsi secara optimal,

misalnya TPI, PPI, dll.

11) Belum tersertifikasinya sebahagian besar sarana produksi yang ada di

masyarakat seperti tambak, hatchery, cold storage, kapal nelayan dan sarana

produksi lainnya.

12) Kerusakan lingkungan yang cukup parah (kerusakan fisik habitat ekosistem

pesisir,pencemaran-sedimentasi dan abrasi pantai), perubahan iklim serta

ancaman bencana alam (banjir, longsor, abrasi dan instrusi air laut).

13) Kesadaran masyarakat atas kelestarian lingkungan yang sangat rendah dan

lemahnya.

14) penegakan hukum (Law Enforcement) serta rendahnya pemahaman terhadap

peraturan perundang-undangan yang ada.

15) Pengetahuan dan keterampilan teknis aparat masih rendah.

16) Lemahnya dukungan perbankan dan lembaga keuangan.

17) Mutu produk yang masih rendah, Sistem pengendalian dan pengawasan

mutu belum berjalan dengan baik.

18) Issu perdagangan internasional seperti : Issu kualitas (ISO 9000), Issu

lingkungan (ISO 14000), Issu Ham, Issu tenaga kerja, Issu responsible

fisheries, Issu Keamanan pangan (Food Safety Attributes) serta Potensi

embargo Negara Uni Eropa, Amerika dan Jepang terhadap produk

perikanan yang cukup besar.

19) Potensi konflik pemanfaatan ruang sangat besar (konflik Institusional,

konflik sosial, konflik teknologi dll).

Peluang

1) Dukungan pemerintah melalui regulasi dan swasta tehadap pengembangan

usaha.

2) perikanan dan kelautan semakin baik.

3) Peluang usaha dibidang perikanan semakin terbuka.

4) Penerapan CBIB dan CPIB serta sertifikasi tambak.

5) Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan

bentuk kredit murah dan pola kemitraan.
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6) Kelembagaan nelayan, pembudidaya semakin berkualitas dan berkembang.

7) Kualitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan yang berbasis

Gender semakin meningkat dan bertambah.

8) Pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya alam yang optimal dan

bertanggung jawab.

9) Pencegahan degradasi atau kerusakan lingkungan semakin intensif.

10) Peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan.

11) Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar, penentuan

kawasan dan sinkronisasi kebijakan.
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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 (2013 – 2018) 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

Untuk mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan,

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebagai organisasi publik,

perlu menangkap peluang-peluang baru. Meningkatnya persaingan, tantangan dan

tuntutan masyarakat dibidang Kelautan dan Perikanan, mendorong Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis

dan unggul dengan terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan yang

diinginkan.

Perubahan-perubahan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga

dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat petani/nelayan. Untuk itu diperlukan adanya VISI dan

MISI Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, yang disesuaikan

dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
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VISI adalah merupakan cara pandang jauh kedepan yang mempunyai nilai-nilai

luhur yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan

Barat.

Adapun VISI Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah :

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

KALIMANTAN  BARAT YANG BERDAYA SAING, BERBUDAYA DAN

BERKELANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT KALIMANTAN  BARAT ”

2. MISI

MISI adalah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi

dapat  terlaksana  dan berhasil dengan baik. Dengan MISI, diharapkan seluruh aparat

dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kalimantan Barat dan  mengetahui tugas, fungsi, peran dan program kerja

serta hasil yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Proses perumusan misi

tersebut harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan

memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan kondisi serta tuntutan

lingkungan.

Sedangkan pernyataan MISI Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kalimantan Barat adalah merupakan cara padang organisasi tentang kemampuan

dirinya dan jalan yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan VISI  dinas.

Adapun MISI Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat

adalah sebagai berikut :

1) Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil secara terpadu dan

berkelanjutan.

2) Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan tangkap

yang semakin maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan

3) Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan budidaya

yang semakin maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
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4) Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran

hasil perikanan Kalbar yang semakin maju, berdaya saing, ramah lingkungan

dan berkelanjutan.

5) Mewujudkan pengelolaan usaha pada sektor kelautan dan perikanan di Provinsi

Kalimantan Barat yang tertib dan taat hukum serta peraturan per UU yang

berlaku.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA

UTAMA

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi yang

merupakan hasil akhir dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau

dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan (kapan).

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealistik – mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi

baik dan berhasil ;

2. Jangkauan jauh kedepan – dicapai dalam jangka waktu lebih dari tahun

sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi;

3. Abstrak - belum tergambar dalam angka (kualitatif), upaya pencapaian tujuan

dapat berlangsung terus menerus/ berkesinambungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kalimantan  Barat  menetapkan TUJUAN sebagai berikut :

1) Terwujudnya sinergitas dan harmonisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil Provinsi Kalimantan Barat.

2) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan keluarganya serta

tetap terjaganya kelestarian sumberdaya perikanan tangkap Prov. Kalbar

3) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan dan

keluarganya serta tetap terjaganya kelestarian sumberdaya perikanan budidaya

Prov. Kalbar

4) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pengolah dan pemasar hasil

perikanan dan keluarganya serta tetap terjaganya kelestarian sumberdaya

perikanan Prov. Kalbar
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5) Meningkatnya kesadaran dan peran serta dalam menjaga kelestarian sumberdaya

kelautan dan perikanan dari aktifitas ilegal sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai

secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran

merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Kelautan dan

Perikanan.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya Kelautan dan

Perikanan.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat

diatasi, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan.

SASARAN Pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai Berikut :

1) Meningkatnya kawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki

kepastian hukum untuk pengembangan usaha pada sektor kelautan dan

perikanan serta Meningkatnya fungsi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil untuk habitat dan berkembangbiaknya sumberdaya ikan Kalbar

2) Meningkatnya produktifitas usaha Perikanan Tangkap Melalui Pengembangan

dan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan SDI secara Optimal

3) Meningkatnya produktifitas Usaha Perikanan Budidaya melalui Pengembangan

dan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Terpeliharanya Kesehatan Ikan

dan Lingkungan.

4) Meningkatnya Produktifitas Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

melalui Pengembangan teknologi, peningkatan nilai tambah dan diversifikasi

produk olahan hasil perikanan, Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Promosi

Secara Optimal.

5) Meningkatnya unit usaha pada sektor kelautan dan perikanan di Kalbar yang

taat hukum dan memiliki izin usaha sesuai per UU yang berlaku serta

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan

pencegahan terjadinya tindak kejahatan hukum pada sektor kelautan dan

perikanan Kalbar
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Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018

dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut ini :

Tabel 5. Sasaran – Indikator

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Meningkatnya kawasan di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil yang
memiliki kepastian hukum untuk
pengembangan usaha pada sektor
kelautan dan perikanan serta
Meningkatnya fungsi ekosistem di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
untuk habitat dan berkembangbiaknya
sumberdaya ikan Kalbar

1. Dukungan Provinsi Dalam Penyusunan dokumen
rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil

2. Jumlah kelompok masyarakat di Wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil yang di bina dan di
berdayakan (kelompok)

3. Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang dibina,dikelola dan
dimanfaatkan (pulau)

4. Jumlah kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil yang telah dilakukan Revitalisasi (lokasi)

2. Meningkatnya produktifitas usaha
Perikanan Tangkap Melalui
Pengembangan dan Peningkatan Sarana
dan Prasarana serta Pengelolaan SDI
secara Optimal

1. Nilai Tukar Nelayan (%)

2. Volume Produksi Perikanan Tangkap (ton)

3. Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang di
bina (Kelompok)

3. Meningkatnya produktifitas Usaha
Perikanan Budidaya Melalui
Pengembangan dan Peningkatan Sarana
dan Prasarana serta Terpeliharanya
Kesehatan Ikan dan Lingkungan

1. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (%)

2. Volume produksi perikanan budidaya

3. Jumlah Pembudidaya Ikan yang dibina

4. Meningkatnya Produktifitas Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan melalui Pengembangan dan
Peningkatan Sarana dan Prasarana serta
Promosi Secara Optimal

1. Volume produksi ikan hasil olahan (ton)

2. Tingkat konsumsi makan ikan (Kg/org/thn)

3 Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan
yang dibina (kelompok)

5. Meningkatnya unit usaha pada sektor
kelautan dan perikanan di Kalbar yang
taat hukum dan memiliki izin usaha
sesuai per UU yang berlaku serta
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi
masyarakat dalam pengawasan dan
pencegahan terjadinya tindak kejahatan
hukum pada sektor kelautan dan
perikanan Kalbar

1. Jumlah kelompok masyarakat pengawas kelautan
dan perikanan yang aktif (kelompok)

Tabel 2. Pro
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Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah

menetapkan bagaimana Tujuan dan Sasaran tersebut akan dicapai. Adapun cara

mencapai tujuan dan sasaran meliputi penentuan kebijakan, program dan kegiatan

Pokok.

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang

ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk

bagi setiap kegiatan aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan

Barat dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya

mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Kebijakan yang ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan

Barat meliputi :

1. Melaksanakan pemetaan potensi untuk pengembangan usaha pada sektor kelautan

dan perikanan serta melakukan koordinasi penyusunan tata ruang di wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Melaksanakan pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem perairan serta pemulihan

habitat sumberdaya ikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kalbar.

3. Melaksanakan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan

tangkap sesuai standar teknis dan kebutuhan nelayan untuk mendukung

pengembangan kawasan minapolitan.

4. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan tangkap

dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan guna

terwujudnya industrialisasi perikanan tangkap yang berdaya saing dan

berkelanjutan.

5. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir

dan pulau-pulau kecil  melalui Iptek dan kegiatan ekonomi produktif.

6. Melaksanakan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan

budidaya sesuai standar teknis dan kebutuhan masyarakat untuk mendukung

pengembangan kawasan minapolitan.

7. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan budidaya

dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan menuju

terwujudnya industrilaisasi perikanan budidaya yang berdaya saing dan

berkelanjutan.
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8. Melaksanakan peningkatan mutu dan nilai tambah produk hasil perikanan melalui

penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan serta promosi produk

olahan hasil perikanan melalui media masa dan pameran dalam rangka

mendukung terwujudnya industrialisasi perikanan yang berdaya saing dan

berkelanjutan.

9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pada sektor

kelautan dan perikanan untuk taat hukum dan per UU an yang berlaku.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2013 - 2018 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 2018. Adapun Perjanjian kinerja tahun

2018 Dinas kelautan dan perikanan provinsi kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Perjanjian kinerja tahun 2018 Dinas kelautan dan perikanan provinsi
kalimantan barat

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET

1. Meningkatnya kawasan di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil yang
memiliki kepastian hukum untuk
pengembangan usaha pada sektor
kelautan dan perikanan serta
Meningkatnya fungsi ekosistem di
wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil untuk habitat dan
berkembangbiaknya sumberdaya
ikan Kalbar

1 Dukungan Provinsi Dalam
Penyusunan dokumen rencana
pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil (Dokumen)

4

2 Jumlah kelompok masyarakat di
Wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil yang di bina dan di berdayakan
(kelompok)

29

3 Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang
dibina,dikelola dan dimanfaatkan
(pulau)

3

4 Jumlah kawasan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil yang telah
dilakukan Revitalisasi (lokasi)

3

2. Meningkatnya produktifitas usaha
Perikanan Tangkap Melalui
Pengembangan dan Peningkatan
Sarana dan Prasarana serta
Pengelolaan SDI secara Optimal

1 Nilai Tukar Nelayan (%) 106,5

2 Volume Produksi Perikanan
Tangkap (ton)

190.506,96

3 Jumlah Kelompok Usaha Bersama
(KUB) yang di bina (Kelompok)

80
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3. Meningkatnya produktifitas Usaha
Perikanan Budidaya Melalui
Pengembangan dan Peningkatan
Sarana dan Prasarana serta
Terpeliharanya Kesehatan Ikan dan
Lingkungan

1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (%) 102

2 Volume produksi perikanan
budidaya (Ton)

85.971

3 Jumlah Pembudidaya Ikan yang
dibina (Kelompok)

344

4. Meningkatnya Produktifitas Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan melalui Pengembangan
dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana serta Promosi Secara
Optimal

1 Volume produksi ikan hasil olahan
(ton)

101.070

2 Tingkat konsumsi makan ikan
(Kg/org/thn)

38

3 Kelompok Pengolah dan Pemasar
Hasil Perikanan yang dibina
(kelompok)

110

5. Meningkatnya unit usaha pada
sektor kelautan dan perikanan di
Kalbar yang taat hukum dan
memiliki izin usaha sesuai per UU
yang berlaku serta Meningkatnya
kesadaran dan partisipasi
masyarakat dalam pengawasan dan
pencegahan terjadinya tindak
kejahatan hukum pada sektor
kelautan dan perikanan Kalbar

1 Jumlah kelompok masyarakat
pengawas kelautan dan perikanan
yang aktif (kelompok)

40

Tabel 2. Pro
ram dan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Program Anggaran Keterangan

1. Program Pengelolaan dan Pemanfaatan
Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Rp. 989.417.000,00 APBD

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan
Sumberdaya Perikanan Tangkap

Rp. 1.682.679.450,00 APBD

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan
Sumberdaya Perikanan Budidaya

Rp. 928.268.000,00 APBD

4. Program Pengembangan dan Peningkatan
Nilai Tambah serta Pemasaran Produk
Hasil Perikanan

Rp. 1.056.512.723,50 APBD

5. Program Pengendalian dan Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Rp. 515.478.500,00 APBD

TOTAL Rp. 5.172.355.673,50 APBD

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran tersebut diatas diharapkan dapat

dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan akan

dilaksanakan pada tahun 2018 sebagaimana terdapat dalam APBD Tahun Anggaran

2018.
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B A B.  III
AKUNTABILITAS KINERJA

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

2018 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 2018.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun berjalan (2018) dan perbandingan

dengan capaian tahun sebelumnya (2015 dan 2016) dan dengan target yang akan dicapai

pada akhir tahun renstra (2018) dapat disajikan berdasarkan sasaran yang ditetapkan

sebagai berikut :



Laporan Kinerja Tahun 2018

Sub Bagian Renja dan Monev
Sekretariat Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

41

SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya kawasan di wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil yang memiliki kepastian hukum untuk pengembangan usaha pada sektor

kelautan dan perikanan serta Meningkatnya fungsi ekosistem di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil untuk habitat dan berkembangbiaknya sumberdaya ikan Kalbar

dengan hasil pengukuran pencapaian sebagai berikut :

Tabel 7. Pengukuran Pencapaian Sasaran 1 pada Tahun 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET REALISASI %

1.

Meningkatnya kawasan di
wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil yang memiliki
kepastian hukum untuk
pengembangan usaha pada
sektor kelautan dan
perikanan serta
Meningkatnya fungsi
ekosistem di wilayah
pesisir dan pulau-pulau
kecil untuk habitat dan
berkembangbiaknya
sumberdaya ikan Kalbar

1
Dukungan Provinsi Dalam Penyusunan
dokumen rencana pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil (Dokumen)

4 4
100

2
Jumlah kelompok masyarakat di Wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil yang di bina
dan di berdayakan (kelompok)

29 29
100

3
Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang
dibina,dikelola dan dimanfaatkan (pulau)

3 3
100

4
Jumlah kawasan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil yang telah dilakukan
Revitalisasi (lokasi)

3 3
100

Capaian Kinerja
100

Pada tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa hasil realisasi pengukuran pencapaian sasaran 1

dan 2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Dukungan Provinsi Dalam Penyusunan dokumen rencana pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil (Dokumen) tercapai 4 dokumen atau 100% dari target

yaitu sebanyak 4 Dokumen

- Jumlah kelompok masyarakat di Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang di bina

dan di berdayakan (kelompok) sebanyak 25 Kelompok atau 86 % dari target yang

telah ditetapkan sebanyak 29 Kelompok.

- Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang dibina,dikelola dan dimanfaatkan (pulau) sebanyak 3

Pulau atau 100 % dari target yang telah ditetapkan sebanyak 3 Pulau.
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- Jumlah kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dilakukan

Revitalisasi (lokasi) sebanyak 3 lokasi atau 100 % dari target yang telah ditetapkan

sebanyak 3 lokasi.

Tabel 8. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

No Sasaran Strategis Program
Anggaran Capaian

Kinerja
(%)

Tingkat
EfisiensiTarget (Rp) Realisasi (Rp) %

Meningkatnya
kawasan di wilayah
pesisir dan pulau-
pulau kecil yang
memiliki kepastian
hukum untuk
pengembangan
usaha pada sektor
kelautan dan
perikanan serta
Meningkatnya
fungsi ekosistem di
wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil
untuk habitat dan
berkembangbiaknya
sumberdaya ikan
Kalbar

Program
Pengelolaan
Dan
Pemanfaatan
Sumber Daya
Pesisir Dan
Pulau Pulau
Kecil

989.417.000 861.105.677 87,03 100 12,97

Apabila dibandingkan dengan persentase Realisasi Anggaran sebesar 87,03 % dan

realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka pada sasaran ini tingkat

efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 12,97 %.

a. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian kinerja.

Adapun Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan

pencapaian kinerja yaitu Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 989.417.000,-

dan realisasi anggaran sebesar Rp. 861.105.677,-. Program ini diimplementasikan

melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Peyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

target output kegiatan ini adalah berupa Dokumen Rencana Zonasi Wilayah
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Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat (RZWP-3-K) Provinsi

Kalimantan Barat dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Barat. Realisasi output kegiatan ini berupa

Dokumen Final RZWP-3-K, Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Ranperda RZWP-3-K sebagai amanat

UU nomor 27 Tahun 2007 juncto UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil. Mengenai wilayah perencanaan mencakup wilayah pesisir

(kecamatan pesisir) dan wilayah laut 0-12 mil sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah. Acuan Penyusunan berdasarkan Kepmen KP Nomor

23/Kepmen/2016 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil. Sementara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan

amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah

rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,

dan/atau program. Outcome yang dihasilkan berupa terintegrasinya dan

tertatanya rencana pengelolaan wilayah pesisir.

2) Rehabilitasi, Konservasi Ekosistem sebagai Habitat Sumberdaya Ikan di

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Target output kegiatan ini adalah

terlaksananya penanaman mangrove/tanaman pantai sebanyak 10.380 batang

dan transplantasi karang 40 unit di Kab/Kota. Realisasi output kegiatan ini

adalah adalah terlaksananya penanaman cemara laut sebanyak 9.800 batang,

ketapang 580 batang dan transplantasi karang sebanyak 40 unit. Kegiatan

tersebut dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu Kabuaten Sambas, Kabupaten

Bengkayang dan Kabupaten Kubu Raya. Outcome dari kegiatan ini bertambah

baiknya ekosistem pesisir dan laut kalbar sebagai habitat sumberdaya ikan di 1

kawasan (Kab. Bengkayang).

3) Pengembangan dan Pembinaan Desa Mandiri di Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil Berbasis Kelautan dan Perikanan Target output kegiatan



Laporan Kinerja Tahun 2018

Sub Bagian Renja dan Monev
Sekretariat Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

44

ini adalah pembinaan desa mandiri di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

berbasis kelautan dan perikanan di 2 Desa. Dan realisasi output kegiatan ini

adalah kegiatan temu lapang dengan masyarakat pesisir yang dilaksanakan di

Kabupaten Sambas dengan peserta sebanyak 35 orang dengan topik materi

pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir menuju kemandirian ekonomi;

pengembangan produk olahan dan ekonomi kreatif berbasis kelautan dan

perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengembangan koperasi

sebagai wadah masyarakat pesisir menuju hidup yang sejahtera; pembagian

leflet/poster pengelolaan dan mitigasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil

Kalimantan Barat; Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan

melibatkan unsure masyarakat. Outcome dari kegiatan ini adalah terbinanya desa

mandiri di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis kelautan dan

perikanan.

4) Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana  bagi Masyarakat

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Target output kegiatan ini adalah sarana dan

prasarana bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (kedai pesisir dan air

bersih), dan realisasi output kegiatan ini adalah adalah terselenggaranya jasa

konsultansi perencana kedai pesisir (1 paket) di Pulau Lemukutan Kecamatan

sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dan bantuan bak penampungan

air bersih masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Kelompok

“Sejahtera” di Desa sungai Pangkalan II Kabupaten bengkayang. Outcome dari

kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk

mendukung kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

5) Rapat Teknis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Target

output kegiatan ini adalah rapat teknis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil dengan peserta sebanyak 30 peserta, dan realisasi output kegiatan ini

adalah adalah terselenggaranya rapat teknis pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil dengan peserta sebanyak 30 orang yang menangani kegiatan

pesisir dan pulau-pulau kecil dari 7 kab/kota pesisir di aula Dinas Kelautan dan

Perikanan Prov. Kalbar dan SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan

(Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, Dinas Kehutanan dan Dinas Perindustrian). Outcome dari
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kegiatan ini adalah semakin terkoordinasinya dan sinerginya pelaksanaan

program dan kegiatan dengan seluruh pemangku kepentingan wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil guna meningkatnya efektifitas dan capaian hasil program

dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil.

6) Peningkatan Pemahaman dan Kecintaan terhadap Budaya Kelautan dan

Perikanan kepada Masyarakat Kalimantan Barat Target output kegiatan ini

adalah berupa meningkatnya pemahaman dan kecintaan terhadap budaya

kelautan dan perikanan masyarakat pesisir melalui kegiatan pesisir bersih sehat

dan lestari sebanyak 200 orang. Dan realisasi output kegiatan ini adalah berupa

a) kegiatan sosialisasi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara verbal dan

dibagikan brosur atau leaflet untuk secara sadar turut serta menjaga kelestarian

lingkungan pesisir; b) Gerakan bersih pantai dan pembagian tempat

sampah/kantong sampah kepada kelompok masyarakat pesisir di Kecamatan

Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan (Pulau Lemukutan)

Kabupaten Bengkayang. Outcome dari kegiatan ini adalah semakin

meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan

menjaga kelestarian sumberdaya pesisir dan laut.

b. Perbandingan  antara realisasi kinerja tahun 2016, 2017 dan 2018 dan target jangka
menengah

Tabel 9. Perbandingan Kinerja Tahun 2016-2018 dan Target 2018 Sasaran
Strategis 1

NO
SASARAN

STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

REALISASI TARGET

2016 2017 2018 2018

1.

Meningkatnya kawasan di

wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil yang memiliki

kepastian hukum untuk

pengembangan usaha pada

sektor kelautan dan

perikanan serta

Meningkatnya fungsi

ekosistem di wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil untuk

1

Dukungan Provinsi Dalam Penyusunan

dokumen rencana pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil

1 2 4 4

2

Jumlah kelompok masyarakat di

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

yang di bina dan di berdayakan

(kelompok)

27 28 29 29

3
Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang

dibina,dikelola dan dimanfaatkan
1 2 3 3
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habitat dan

berkembangbiaknya

sumberdaya ikan Kalbar

(pulau)

4

Jumlah kawasan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil yang telah dilakukan

Revitalisasi (lokasi)

3 4 3 3

- Dukungan Provinsi Dalam Penyusunan dokumen rencana pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil, pada tahun 2016 tercapai 1 yaitu Dokumen Data/peta

dasar dan Peta Tematik dalam rangka Penyusunan Rencana Zonasi wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di tahun 2017 ada penambahan 1 dokumen dan

di  tahun 2018 juga terdapat penambahan 2 dokumen sehingga jika dibandingkan

dengan target jangka menengah sudah tercapai 4 dokumen yaitu Dokumen Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat (RZWP-3-

K) Provinsi Kalimantan Barat dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Barat., Peta Alokasi Ruang Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K),

- Jumlah kelompok masyarakat di Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang di bina

dan di berdayakan (kelompok) di tahun 2016 sebanyak 27 kelompok ditahun 2017

meningkat menjadi 28 kelompok dan ditahun 2018 meningkat menjadi 29 kelompok

dan jika dibanding target jangka menengah maka sudah tercapai.

- Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang dibina,dikelola dan dimanfaatkan (pulau). Di tahun

2016 sejumlah 1 pulau kemudian meningkat ditahun 2017 menjadi 2 pulau dan

ditahun 2018 meningkat menjadi 3 pulau dan apabila dibanding target jangka

menengah sudah tercapai 3 pulau.

- Jumlah kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dilakukan

Revitalisasi (lokasi) ditahun 2016 sebanyak 3 lokasi ditahun 2017 sebanyak 4 lokasi

dan ditahun 2018 3 lokasi dan sudah mencapai target jangka menengah dari target 3

lokasi
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Adapun Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran serta Upaya
pemecahan dalam pencapaian sasaran

Hambatan dan Kendala Upaya pemecahan
1. Dengan terbitnya UU. No. 23 tahun 2016

maka kewenangan Provinsi untuk pesisir dan
pulau-pulau kecil semakin luas sehingga
semakin meningkatnya kebutuhan SDM dan
Sarana Prasarana yang dibutuhkan.

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

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

4. Belum optimalnya pengelolaan dan
pemanfaatan sumberdaya Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil.

5. Belum disusunnya dokumen pengelolaan
kawasan konservasi yang ditata menuju
pengelolaan yang efektif

1. Peningkatan koordinasi antar
stakeholder Kelautan dan
Perikanan dalam rangka
peningkatan sinergisitas kebijakan/
Program Pengelolaan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan baik UPT
Pusat, Daerah maupun Pemda
Kabupaten/ Kota.

2. Mengidentifikasi dan mendata
kelompok masyarakat pesisir
dalam upaya memudahkan dalam
pembuatan program pembinaan
dan pemberdayaan masyarakat
pesisir

3. Fasilitasi sarana dan prasarana
masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil.

4. Segera dilakukan penyusunan
pengelolaan kawasan konservasi
yang ditata menuju pengelolaan
yang efektif

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya produktifitas usaha Perikanan Tangkap
Melalui Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan SDI
secara Optimal , dengan hasil pengukuran pencapaian sasaran sebagai berikut :

Tabel 10. Pengukuran Pencapaian Sasaran 2 pada Tahun 2018

NO
SASARAN

STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)
TARGET REALISASI %

2.

Meningkatnya
produktifitas usaha
Perikanan Tangkap
Melalui Pengembangan
dan Peningkatan Sarana
dan Prasarana serta
Pengelolaan SDI secara
Optimal

1 Nilai Tukar Nelayan (%) 106,5 108,16
102

2
Volume Produksi Perikanan
Tangkap (ton)

190.506,96 165.445,27
87

3
Jumlah Kelompok Usaha
Bersama (KUB) yang di bina
(Kelompok)

80 90
113

Capaian Kinerja
100,3

2018 *) Angka Sementara
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Pada tabel 12 di atas dapat dilihat bahwa hasil realisasi pengukuran pencapaian sasaran

2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Realisasi Nilai Tukar Nelayan mencapai 108,16 % ,atau sebesar 102 % dari target

yang ditetapkan sebelumnya 106,5 %.

- Realisasi jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 mencapai 165.445,27

ton, atau sebesar 87 % dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar

190.506,96 ton.

- Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang di bina (Kelompok) mencapai 90

kelompok atau sebesar 113 % dari target 80 kelompok .

Tabel 11. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

No Sasaran
Strategis Program

Anggaran Capaian
Kinerja

(%)

Tingkat
EfisiensiTarget (Rp) Realisasi

(Rp) %

1. Meningkatnya
produktifitas
usaha
Perikanan
Tangkap
Melalui
Pengembangan
dan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana serta
Pengelolaan
SDI secara
Optimal

Program
Pengelolaan
Dan
Pengembangan
Sumberdaya
Perikanan
Tangkap

1.682.679.450 1.452.149.350 86,30 100,3 14,00

Apabila dibandingkan dengan persentase Realisasi Anggaran sebesar 86,30 % dan

realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,3 %, maka pada sasaran ini tingkat

efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 14 %.

1. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian kinerja.

Untuk Nilai produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 masih belum mencapai

target hal ini disebabkan oleh faktor sebagai berikut :
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1. banyaknya kapal nelayan yang tidak melaut disebabkan adanya Permen KP no.

Permen 71/Permen-KP/2016 tentang tentang Jalur Penangkapan Ikan dan

Penempatan API di WPP-NRI, yang mana alat tangkap trawl mini atau lampara

dasar yang kebanyakan di pergunakan oleh nelayan pesisir pantai Kalimantan

Barat tidak dapat beroperai sedangkan penukaran alat penangkapan ikan

pengganti yang ramah lingkungan belum terealisasi secara optimal;

2. adanya perubahan cuaca terutama tingginya gelombang yang mengakibatkan

kapal tidak melaut terutama pada bulan oktober hingga desember.

Adapun Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pada

sasaran 2 ini didukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya

Perikanan Tangkap. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan sebagai

berikut :

1) Apresiasi/Sosialisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap Ramah Lingkungan,

Bertanggungjawab dan Berkelanjutan target output kegiatan adalah Nelayan

KUB yang terbina dengan sosialisasi pengelolaan perikanan yang ramah

lingkungan. Outcome Kegiatan berupa terbinanya KUB dalam rangka

pengelolaan Perikanan Ramah Lingkungan, bertanggungjawab dan

berkelanjutan.

2) Pengumpulan dan Analisis Data CPUE (Catch Per Unit Effort) Perikanan

Tangkap dengan kegiatan berupa adanya laporan kegiatan analisis CPUE

Perikanan Tangkap Laut Kalimantan Barat guna mengidentifikasi status

pengelolaan perikanan tangkap Kalimantan Barat, dilakukan di 8 Pangkalan

Pendaratan Ikan (PPI) pada 4 Kabupaten yaitu : PPI Pemangkat dan Selakau di

Kabupaten Sambas; PPI Kuala Mempawah di Kabupaten Mempawah; PP

Sungai Rengas, PPI Sungai Kakap dan PPI Padang Tikar di Kabupaten Kubu

Raya; PPI Kendawangan dan PPI Sukabangun di Kabupaten Ketapang. Outcome

kegiatan yaitu teridentifikasinya status pengelolaan SDI perikanan tangkap

Provinsi Kalimantan Barat.

3) Sosialisasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan dan Perundang-

Undangan Bidang Perikanan Tangkap output kegiatan adalah pelaksanaan
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Identifikasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Replacement Alat

Tangkap Dilarang Kepada alat tangkap ramah lingkungan sesuai peraturan

perundangan yang berlaku di 6 lokasi.  Outcome kegiatan berupa terfasilitasinya

API pengganti bagi nelayan yang menggunakan alat penangkap ikan yang

dilarang dan meningkatnya kesadaran serta kepatuhan hukum di Bidang

Perikanan Tangkap khususnya pada penggunaan alat tangkap ramah lingkungan

pengganti alat tangkap dilarang pemerintah.

4) Pembuatan Apartemen/Rumah Ikan/Fish Shelter dan Rumpon di Perairan

Kalimantan Barat output kegiatan berupa pembuatan rumah ikan sebanyak 1

unit yang berfungsi untuk meningkatkan ekosistem perairan laut dan

Sumberdaya Ikan perikanan tangkap di Kalimantan Barat.. Kegiatan Pembuatan

Apartemen/Rumah Ikan/Fish Shelter dan Rumpon di Perairan Kalimantan Barat

ini tidak dapat dilaksanakan disebabkan kebijakan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat tentang rasionalisasi anggaran pada OPD sesuai dengan Surat

Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 903/2115/TPAD tentang Pengurangan

Pagu Anggaran Belanja Langsung SKPD TA. 2018.

5) Identifikasi, Pendataan dan Supervisi Pengembangan Pelabuhan

Perikanan output kegiatan ini berupa Identifikasi/Pendataan/Supervisi

Pelabuhan Perikanan Kewenangan Provinsi. Outcome kegiatan

termonitoringnya pelabuhan perikanan di kalimantan barat, serta terkumpulnya

data-data pelabuhan perikanan yang mana layak diserahkan ke provinsi sesuai

ketentuan UU Nomor 23 tahun 2014.

6) Peningkatan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan output

kegiatan ini adalah operasional peningkatan dan pengembangan pelabuhan

perikanan. Outcome kegiatan meningkatnya sarana dan prasarana pelabuhan

kab/kota yang menjadi wewenang Provinsi dan Terwujudnya perencanaan

pengembangan pelabuhan perikanan sesuai tahapan perencanaan yang

diamanahkan PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.

7) Sosialisasi dan Pelaksanaan Pendaftaran dan Penandaan Kapal

Perikanan < 30 GT output kegiatan ini berupa terlaksananya sosialisasi
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pendaftaran dan penandaan kapal perikanan. Realisasi output berupa

terlaksananya kegiatan sosialisasi  pendaftaran dan penandaan kapal. Outcome

kegiatan terdatanya kapal- kapal perikanan yang di bawah 30GT.

8) Pengelolaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Kalbar output kegiatan ini

adalah pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat pelaku usaha perikanan

tangkap dalam rangka penerbitan perizinan usaha bidang perikanan tangkap

yang menjadi kewenangan Gubernur Kalimantan Barat berupa 200

Rekomendasi Teknis (SIUP, SIPI, SIKPI). Pelayanan perizinan dimaksud

dilakukan dalam bentuk melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen

permohonan perizinan usaha perikanan tangkap dan disertai dengan pemeriksaan

fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku. Outcome kegiatan ini adalah terjaminnya

kesesuaian fisik KAPI di lapangan dengan keterangan di dokumen perizinan

yang diterbitkan.

9) Bantuan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Menggunakan Teknologi

Adaptif dan Terbarukan Target output kegiatan ini adalah pengadaan mesin

sampan/perahu bermotor berbahan bakar bensin dan gas sebanyak 1 paket.

Realisasi output kegiatan ini baru dalam tahap verifikasi kelompok, namun

kegiatan pengadaannya tidak dilaksanakan disebabkan kebijakan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Barat tentang rasionalisasi anggaran pada OPD sesuai

dengan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 903/2115/TPAD tentang

Pengurangan Pagu Anggaran Belanja Langsung SKPD TA. 2018.

10) Pengadaan/Bantuan Sarana Penangkapan Ramah Lingkungan output

kegiatan adalah Bantuan sarana penangkapan ikan ramah lingkungan berupa 2

paket alat tangkap ikan untuk 2 KUB Nelayan di Kabupaten Kubu Raya dan

Kota Singkawang. namun kegiatan pengadaan tidak dilaksanakan karena adanya

kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang rasionalisasi anggaran

pada OPD sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor :

903/2115/TPAD tentang Pengurangan Pagu Anggaran Belanja Langsung SKPD

TA. 2018 dan Surat Gubernur nomor : 027/2811/Adm.PPBJ-C tanggal 2



Laporan Kinerja Tahun 2018

Sub Bagian Renja dan Monev
Sekretariat Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019

52

Oktober 2018 tentang pembatalan proses/hasil Pengadaan Barang/Jasa yang

belum dilaksanakan.

11) Bantuan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Menggunakan Teknologi

Adaptif dan Terbarukan di Kabupaten Mempawah output dari kegiatan ini

adalah pengadaan mesin sampan/perahu bermotor berbahan bakar bensin dan

gas sebanyak 1 paket. Outcome dari kegaitan ini adalah meningkatnya

produktifitas usaha perikanan tangkap nelayan skala kecil.

12) Pengadaan/Bantuan Sarana Penangkapan Ramah Lingkungan Kabupaten

Mempawah Target output kegiatan ini adalah pengadaan sarana dan prasarana

kelautan dan perikanan yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa alat

penangkap ikan yang ramah lingkungan. Outcome kegiatan ini adalah

meningkatnya produktifitas usaha perikanan tangkap.

13) Pengadaan/Bantuan Sarana Penangkapan Ramah Lingkungan Kabupaten

Ketapang output kegiatan ini adalah pengadaan sarana dan prasarana kelautan

dan perikanan yang akan diserahkan kepada masyarakat di Kabupaten Ketapang

berupa alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Outcome kegiatan ini

adalah meningkatnya produktifitas usaha perikanan tangkap.

14) Pengadaan/Bantuan Kapal Motor Penangkapan Ikan Desa

Karimunting output kegiatan ini berupa Bantuan Sarana dan prasarana

penangkapan ikan berupa 1 paket kapal penangkap ikan di Desa Karimunting .

Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya produktifitas usaha perikanan

tangkap.

15) Pengadaan/Bantuan Kapal motor Penangkapan Ikan Dusun

Sungai Soga output kegiatan ini berupa Bantuan Sarana dan prasarana

penangkapan ikan berupa 1 paket kapal penangkap ikan di Dusun Sungai Soga .

Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya produktifitas usaha perikanan

tangkap.
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a. Perbandingan  antara realisasi kinerja tahun 2016, 2017 dan 2018 dan target
jangka menengah

Tabel 12. Perbandingan Kinerja Tahun 2016-2018 dan Target 2018 Sasaran
Strategis 2

NO SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)

REALISASI TARGET

2016 2017 2018 2018

2.

Meningkatnya
produktifitas usaha
Perikanan Tangkap
Melalui Pengembangan
dan Peningkatan Sarana
dan Prasarana serta
Pengelolaan SDI secara
Optimal

1 Nilai Tukar Nelayan (%) 104,34 104,26 108,16 106,5

2
Volume Produksi
Perikanan Tangkap (ton)

185.299,36 162.367,22 165.445,27 190.506,96

3
Jumlah Kelompok Usaha
Bersama (KUB) yang di
bina (Kelompok)

187 85 90 80

2018 *) Angka Sementara

Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun sebelumnya dijelaskan sebagai

berikut :

- Nilai Tukar Nelayan/NTN Tahun 2016 yaitu sebesar 104,34 % turun pada tahun

2017 sebesar 0,08 % menjadi 104,26 % dan di tahun 2018 meningkat sebesar 4,10 %

menjadi 108,16 % apabila di banding target jangka menegah maka sudah melampaui

target sebesar 1,66 %.

- volume produksi perikanan tangkap di tahun 2016 sebesar 185.229,36 Ton di tahun

2017 turun menjadi 162.367,22 Ton kemudian meningkat lagi di tahun 2018 menjadi

165.445,27 Ton. Apabila dibanding dengan target jangka menengah maka masih

belum tercapai. Untuk Volume Produksi perikanan tangkap sementara untuk tiga

tahun terakhir mengalami penurunan dibandingkan dengan target yang akan dicapai

pada akhir tahun renstra (tahun 2018), yaitu sebanyak 190.506,96. Namun ini data

sementara dan masih terus divalidasi hal ini disebabkan pendataan statistik di

pusatkan pada One Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mana

pendataan masih dalam tahap Validasi.

- Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang di bina (Kelompok) ditahun 2016

187 kelompok  tahun 2017 sebanyak 85 kelompok dan ditahun 2018 sebanyak 90

kelompok apabila dibanding target jangka menengah ini sudah mencapai target.
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b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala yang dialami dalam pelaksanaan pencapaian sasaran ini
yakni:

Permasalahan Solusi
1. Terbitnya Permen KP no. 2/Permen-

KP/2016 tentang pelarangan
penggunaan Alat Penangkapan ikan
Pukat Hela (Trawls), dan Pukat Tarik
(Seine Net) di wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia;

2. Adanya perubahan cuaca terutama
tingginya gelombang yang
mengakibatkan kapal tidak melaut;

3. Hasil verifikasi pengukuran ulang
kapal, sebagian besar kapal berukuran
>30GT sehingga proses pengurusan
izin berada di Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP).

4. Penertiban perizinan usaha
penangkapan  kapal 5 – 10 GT belum
berjalan optimal

5. Dominasi armada perikanan skala
kecil (perahu tanpa motor, motor
tempel dan perahu motor < 5 GT)

6. Sarpras PPI/ Pelabuhan Perikanan
belum memadai dan sebagian belum
difungsikan secara baik.

7. Masih lemahnya  kelembagaan dan
manajemen  usaha.

8. Lemahnya permodalan dan kesulitan
dalam pengaksesan permodalan

9. Belum optimalnya jaminan
keselamatan kerja bagi nelayan

1. Mengganti alat tangkap pukat hela dengan alat
tangkap yang ramah lingkungan

2. Menginformasikan ke masyarakat tentang
perkembangan cuaca dari BMKG

3. Melakukan Gerai Perizinan di Prov. Kalbar
4. Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2104 tentang

Pemerintahan Daerah, untuk kewenangan
penerbitan izin penangkapan ikan

5. Revitalisasi nelayan tradisional melalui paket
bantuan sarana (mesin) motor tempel

6. Meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan
dan mengoptimalkan pemanfataan
PPI/Pelabuhan Perikanan

7. Pelatihan Pembentukan kelembagaan dan
manajemen usaha dalam rangka meningkatkan
kualitas SDM perikanan tangkap

8. Berkoordinasi dengan perbankan terkait
permodalan nelayan, dan sosialisasi tentang
pentingnya Sertifikat Hak atas Nelayan.

9. Meningkatkan keikutsertaan nelayan dalam
program asuransi nelayan

SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya produktifitas Usaha Perikanan Budidaya

Melalui Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta

Terpeliharanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan, dengan hasil Pengukuran dan

pencapaian sasaran sebagai berikut :
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Tabel 13. Pengukuran Pencapaian Sasaran 3 pada Tahun 2018*

NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET REALISASI %

3.

Meningkatnya
produktifitas Usaha
Perikanan
Budidaya Melalui
Pengembangan dan
Peningkatan Sarana
dan Prasarana serta
Terpeliharanya
Kesehatan Ikan dan
Lingkungan

1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (%) 102 98,51 97

2
Volume produksi perikanan budidaya
(Ton) 85.971 83.227,39 97

3
Jumlah Pembudidaya Ikan yang
dibina (Kelompok) 344 367 107

Capaian Kinerja 100

2018 *) Angka Sementara

Dari tabel 18 dapat diperolehan capaian Indikator Kinerja Utama sasaran

strategis 3 tahun beserta penjelasan dan evaluasinya sebagai berikut :

1. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tercapai  98,51 atau sebesar 97% dari target

yang ditetapkan sebesar 102 %

2. Volume produksi Perikanan Budidaya (ton), dengan capaian sebesar 83.227,39

ton atau 97 % dari target sebesar 85.971 ton

3. Jumlah Pembudidaya Ikan yang dibina (Kelompok) dengan capaian 367

kelompok atau sebesar 107 % dari target sebanyak 344 kelompok.

Tabel 14. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

No Sasaran Strategis Program
Anggaran Capaian

Kinerja
(%)

Tingkat
EfisiensiTarget (Rp) Realisasi (Rp) %

3 Meningkatnya
produktifitas Usaha
Perikanan Budidaya
Melalui Pengembangan
dan Peningkatan Sarana
dan Prasarana serta
Terpeliharanya Kesehatan
Ikan dan Lingkungan

Program Pengelolaan Dan
Pengembangan
Sumberdaya Perikanan
Budidaya

928.268.000 804.506.600 86,67 100 13,33
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Apabila dibandingkan dengan persentase Realisasi Anggaran sebesar 86,67 % dan

realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka pada sasaran ini tingkat

efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 13,33%.

a. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan terjadi penurunan Hal ini disebabkan panen yang

hampir bersamaan sehingga harga ikan menjadi rendah/murah di tingkat

pembudidaya sedangkan harga pakan semakin tinggi, sehingga pendapatan

pembudidaya semakin kecil.

Pada tahun 2018 capaian jumlah produksi perikanan budidaya tidak mencapai

target yang telah ditetapkan, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- Adanya gagal panen bagi pembudidaya disebabkan adanya hama penyakit ikan

adanya perubahan kondisi air akibat cuaca yang tidak menentu (extrim) sehingga

menyebabkan kondisi air tidak stabil sehingga banyak ikan yang mati bagi

pembudidaya ikan yang menggunakan aliran sungai.

- Masih kurangnya tenaga penyuluh perikanan yang ada di Provinsi Kalimantan

Barat juga menyebabkan belum berkembangnya potensi budidaya perikanan

padahal potensinya sangat besar khususnya untuk budidaya laut;

- Kesadaran masyarakat untuk melakukan budidaya masih sangat kurang;

- Ketersediaan lahan yang layak budidaya masih kurang;

- Informasi pasar untuk masyarakat masih kurang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah :

- Diperlukan percontohan kegiatan budidaya (demplot) untuk masyarakat;

- Diperlukan dukungan dari Pemerintah daerah untuk membantu penyediaan lahan

layak budidaya;

- Penyediaan data dan informasi dalam website Pemerintah Provinsi.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja pada sasaran 3 ini didukung oleh Program Pengelolaan dan

Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya Program ini

diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut :
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1) Pembenihan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) output kegiatan ini

adalah tersedianya 10 buah Sertifikat CPIB (Ikan Lele, Nila, dan Mas) dan

realisasi output kegiatan ini adalah berupa 12 buah Sertifikat CPIB. Outcome

dari kegiatan ini adalah UPR yang telah memiliki Sertifikat CPIB dapat

dipastikan kualitas benihnya baik dan kalau ada instansi yang akan

mengadakan benih dapat diperoleh dari UPR yang bersetifikat CPIB. Bantuan

benih baik dari Kabupaten, Provinsi, dan Pusat akan diberikan kepada UPR

yang diutamakan memiliki Sertifikat CPIB.

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

output kegiatan ini berupa jumlah unit pembudidaya bersertifikat CBIB

sejumlah 100 Sertifikat. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah

meningkatnya usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar teknis

sebanyak 100 unit. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya usaha

perikanan budidaya yang memenuhi standar teknis.

3) Pengembangan dan peningkatan usaha perikanan budidaya air laut

utput kegiatan ini berupa meningkatnya wawasan budidaya ikan air laut

melalui apresiasi/magang. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya

keterampilan Pokdakan melalui apresiasi/magang.

4) Pemantauan dan Pengendalian Hama Penyakit dan Residu di Kawasan

Usaha Perikanan Budidaya output kegiatan ini adalah terpantaunya dan

terkendalinya Hama Penyakit Ikan dan Residu di Kawasan Usaha Perikanan

Budidaya dengan target 3 Jenis (Bakteri, jamur dan virus). Outcome kegiatan

ini adalah terpantaunya dan terkendalinya hama penyakit ikan dan residu di

kawasan usaha perikanan budidaya.

5) Pemantauan dan Pengendalian Peredaran Obat-Obatan dan Pakan

Untuk Usaha Perikanan Budidaya output kegiatan ini adalah terpantaunya

dan terkendalinya Obat Ikan dan Pakan yang terjamin Mutu Keamanan dan

Khasiatnya dengan target 4 sampel obat ikan terdaftar dengan terealisasi 29

jenis obat ikan terdaftar dan terjamin Mutu Keamanan dan khasiatnya.
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Outcome dari kegiatan ini adalah terpantau dan terkendalinya obat ikan dan

pakan yang terjamin mutu, keamanan dan khasiatnya.

6) Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan

Lingkungan output kegiatan ini adalah jumlah penyakit ikan budidaya yang

dapat diuji dengan target 2 jenis (parasit dan kualitas air). Outcome dari

kegiatan ini adalah terpantaunya parasit dan kualitas air sehingga tahun 2018

tidak terjadi kematian massal sebagaimana terjadi pada tahun-tahun

sebelumnya.

7) Bantuan Peralatan Pakan Ikan Mandiri output kegiatan ini adalah bantuan

peralatan pakan ikan sebanyak 2 unit. Realisasi output kegiatan ini baru

dalam tahap verifikasi kelompok, namun kegiatan pengadaannya tidak

dilaksanakan disebabkan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

tentang rasionalisasi anggaran pada OPD sesuai dengan Surat Gubernur

Kalimantan Barat Nomor : 903/2115/TPAD tentang Pengurangan Pagu

Anggaran Belanja Langsung SKPD TA. 2018.

8) Percontohan budidaya ikan unggul dan memiliki prospek pasar yang

baik output kegiatan ini adalah terlaksananya percontohan budidaya laut

/payau sebanyak 1 unit. outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya

kegiatan usaha kelompok pembudidaya laut /payau sebanyak 1 unit.

9) Penyediaan Pakan Ikan Untuk Pembudidaya output kegiatan ini adalah

terlaksananya penyediaan pakan ikan untuk Pokdakan Outcome dari kegiatan

ini adalah meningkatnya kegiatan usaha kelompok pembudidaya ikan dan

mengurangi biaya kelompok untuk pembelian pakan.

10) Penyediaan Calon Induk dan Benih Ikan Untuk Pembudidaya (Tawar,

Payau, dan Laut) output kegiatan ini adalah bantuan benur udang windu dan

benih nila salin, Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kegiatan

usaha kelompok pembudidaya ikan.

11) Bantuan Kolam Ikan Rakyat di Kabupaten Sintang output kegiatan ini

berupa penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya sebanyak 1 unit. outcome
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dari kegiatan ini adalah meningkatnya kegiatan usaha kelompok

pembudidaya ikan.

12) Bantuan Pakan Ikan di Kabupaten Mempawah output kegiatan ini adalah

terlaksananya penyediaan pakan ikan untuk Pokdakan berupa pakan ikan nila

salin, Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kegiatan usaha

kelompok budidaya ikan.

13) Bantuan Benih Ikan di Kabupaten Mempawah output kegiatan ini adalah

terlaksananya penyediaan benih ikan untuk Pokdakan, Outcome dari kegiatan

ini adalah meningkatnya kegiatan usaha kelompok budidaya ikan.

14) Fasilitasi Magang Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut output

kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kompetensi masyarakat

sebanyak 120 orang. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya

wawasan pembudidayaan ikan masyarakat Kalimantan Barat.

15) Pengembangan Budidaya Air Payau output kegiatan ini adalah

meningkatnya produksi hasil perikanan budidaya 2 komoditas yang

menerapkan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Outcome dari

kegiatan ini adalah tersedianya benur udang windu dan benih ikan nila salin

unggul. Persentase kinerja yang dicapai 100%.

16) Pembenihan Udang Windu output kegiatan ini adalah benur udang windu

902.846 ekor dan realisasi output kegiatan ini berupa belanja bahan pakai

habis, belanja obat-obatan, pengadaan induk, belanja perlengkapan/peralatan,

belanja pakan dan belanja bahan/material yang digunakan sebagai bahan dan

sarana untuk operasional pembenihan udang windu sehingga dicapai produksi

benur udang windu sebanyak 1.585.000 ekor. Outcome dari kegiatan ini

adalah tersedianya benur udang windu.

17) Pembenihan Ikan Bandeng output kegiatan ini adalah benih ikan bandeng

sebanyak 750.000 ekor. dan realisasi output kegiatan ini berupa belanja bahan

pakai habis, belanja obat-obatan, pengadaan nener bandeng (D-2), pengadaan

bahan kimia, belanja perlengkapan/peralatan, belanja pakan, dan belanja
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bahan/material yang digunakan sebagai bahan dan sarana untuk operasional

pembenihan ikan bandeng sehingga dicapai produksi nener bandeng sebanyak

750.000 ekor. Outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya benih/nener ikan

bandeng.

18) Pembenihan Ikan Nila Salin output berupa benih ikan nila salin sebanyak

250.000 ekor, dan realisasi output berupa belanja bahan pakai habis, belanja

bahan kimia, pengadaan calon induk, belanja perlengkapan/peralatan, belanja

pakan, belanja bahan/material yang digunakan sebagai bahan dan sarana

untuk operasional pembenihan ikan nila salin sehingga dicapai produksi

benih ikan nila salin sebanyak 327.900 ekor. Outcome yang dicapai adalah

tersedianya benih ikan nila salin.

b. Perbandingan  antara realisasi kinerja tahun 2016, 2017 dan 2018 dan target
jangka menengah

Tabel 15. Perbandingan Kinerja Tahun 2016-2018 dan Target 2018 Sasaran
Strategis 2

NO SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)

REALISASI TARGET

2016 2017 2018 2018

3.

Meningkatnya
produktifitas Usaha
Perikanan Budidaya
Melalui Pengembangan
dan Peningkatan Sarana
dan Prasarana serta
Terpeliharanya
Kesehatan Ikan dan
Lingkungan

1
Nilai Tukar Pembudidaya
Ikan (%) 100,41 98,65 98,51 102

2
Volume produksi
perikanan budidaya 65.551,13 77.927,15 83.227,39 85.971

3
Jumlah Pembudidaya
Ikan yang dibina 324 308 367 344

2017 *) Angka Sementara

- Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi di tahun 2016 cukup baik sebesar

100,41 namun di tahun 2017 turun menjadi 98,65 % dan menurun kembali

ditahun 2018 menjadi 98,51 % dan jika dibandingkan dengan tahun target

2018 sebesar 102 maka masih jauh dibawah hal ini perlu adanya perbaikan

dan peningkatan sarana dan prasarana bagi pelaku usaha budidaya baik dari

perbenihan pakan dan sarana budidayanya serta pelatihan bagi para
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pembudidaya sehingga akan menjadi dorongan bagi peningkatan

pendapatan pembudidaya ikan

- Meningkatnya volume produksi budidaya yaitu sebesar 24,04 % atau

sebanyak 15.050,27 ton dari 65.551,13 ton (2016) naik menjadi 77.663,86

ton (2017). Kemudian di tahun 2018 Volume produksi budidaya mengalami

kenaikan yaitu sebesar 83.227,39 ton namun jika di bandingkan dengan

target jangka menengah masih belum mencapai target.namun produksi

budidaya dari tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan Hal ini karena

meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang cara budidaya ikan yang

baik dan banyaknya paket bantuan sarana produksi (benih dan pakan) yang

diberikan kepada masyarakat dari Dinas Kab/Kota, Provinsi dan Pusat.

- Jumlah kelompok budidaya yang dibina pada tahun 2017 tercapai sebanyak

308 kelompok, lebih sedikit 1,60% (5 kelompok) dari  tahun 2016 yaitu

sekitar 324 kelompok. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebanyak 59

kelompok atau sebesar 367 kelompok dan jika dibanding target jangka

menengah sudah melampaui target sebanyak 23 kelompok.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala yang dialami dalam pelaksanaan pencapaian sasaran ini

yakni :

Hambatan dan Kendala Upaya pemecahan
1. Ketersediaan benih secara

kualitas dan kuantitas masih
kurang

2. Ketersediaan pakan ikan masih
tergantung dari luar kalbar

3. Penguasaan teknologi budidaya
payau dan laut masih kurang

4. Produksi pakan masih mengalami
kendala kontinuitas pasokan
bahan baku yang bermutu dan
proses pengeringan yang masih
mengandalkan pada panas
matahari

1. Pengembangan produk benih dan induk
unggul tahan penyakit melalui:

a. pengembangan Broodstock Center

b. pemenuhan jaminan mutu, keamanan
benih dan induk ikan dan lingkungan
budidaya yang kondusif

2. Mengembangkan program GERPARI
(Gerakan Pakan Ikan Mandiri)

3. Melakukan pelatihan teknologi budidaya air
payau dan laut

4. Mengadakan dan meningkatkan sarana dan
prasarana produksi pakan ikan alternatif dan
meningkatkan wawasan
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SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Produktifitas Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan melalui Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana serta Promosi Secara Optimal, dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran
sebagai berikut :

Tabel 16. Pengukuran Pencapaian Sasaran 4 pada Tahun 2018*

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET REALISASI %

4.

Meningkatnya Produktifitas
Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan
melalui Pengembangan dan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana serta Promosi
Secara Optimal

1
Volume produksi ikan hasil olahan
(ton) 101.070 32.779,37 32 ,43

2
Tingkat konsumsi makan ikan
(Kg/org/thn) 38 38,91

102

3
Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil
Perikanan yang dibina (kelompok) 110 122

111

Capaian Kinerja
82

2018*) Angka Sementara

Perolehan capaian Indikator Kinerja Utama sasaran strategis 6 tahun 2018
cukup bervariatif. Berikut ini perolehan capaian Indikator Kinerja Utama pada
sasaran strategis 4 beserta penjelasan dan evaluasinya :

1. Volume produksi ikan hasil olahan (Ton), dengan capaian 32.779,37 ton atau
sebesar 32,43 % dari target 101.070 ton.

2. Tingkat konsumsi makan ikan (Kg/org/thn) dengan capaian 38,91 Kg/org/thn
atau 102 % dari target 38 Kg/org/thn.

3. Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang dibina (kelompok)
mencapai 74 kelompok atau 67 % dari target 110 Kelompok.

a. Analisis atas efesiensi penggunaan sumberdaya

Tabel 17. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

No Sasaran Strategis Program

Anggaran
Capaian

Kinerja (%)
Tingkat
EfisiensiTarget (Rp) Realisasi (Rp) %

4

Meningkatnya
Produktifitas Usaha

Pengolahan dan
Pemasaran Hasil

Perikanan melalui
Pengembangan dan

Peningkatan Sarana dan
Prasarana serta Promosi

Secara Optimal

Program
Pengembangan Dan

Peningkatan Mutu Dan
Nilai Tambah Serta

Optimalisasi
Pengolahan Dan
Pemasaran Hasil

Perikanan

1.056.512.724 714.459.092 67,62
82 n/a
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Apabila di banding antara persentase realisasi anggaran sebesar 67,62 % dan

realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 82 % maka pada sasaran ini tingkat

efesiensi penggunaan sumberdaya masih belum efesien dikarenakan belum

mencapai 100%

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk Volume Produksi Ikan Hasil Olahan pencapaian hanya 32 % dari taget

hal ini karena volume produksi ikan hasil tangkapan nelayan cenderung mengalami

penurunan, produksi ikan hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya ikan banyak

yang dijual dalam kondisi segar dengan harga jual yang sangat baik. Disamping itu,

dipengaruhi juga oleh semakin berhasilnya penerapan system rantai dingin (CCS)

pada kegiatan usaha perikanan di Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk tingkat konsumsi makan ikan ini sudah mencapai target  hal ini upaya

dari pemerintah khususnya Dinas kelautan dan perikanan dalam mendongkrak minat

komsumsi makan ikan dimasyarakat dengan program seperti FORIKAN,

GEMARIKAN, Lomba masak aneka menu ikan, pameran promosi dalam dan luar

daerah  pelatihan maupun apresiasi bagi kelompok pengolah, khususnya daerah

kabupaten/kota yang kecil tingkat konsumsi makan ikannya.

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja ini didukung oleh Program Pengembangan dan

Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah serta Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Pengembangan dan Peningkatan Sarana/Prasarana dalam rangka

Mendukung Sistem Logistik Komoditas Hasil Perikanan Kalbar Output

Kegiatan ini adalah  pemberian bantuan sebanyak 51 unit sarana dan prasarana

bagi kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar) ikan di Kabupaten

Mempawah Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya mutu produk hasil

olahan dan pemasaran hasil perikanan dan berdaya saing.

2) Apresiasi Pengembangan dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil

Perikanan output kegiatan ini adalah kegiatan apresiasi pengembangan dan
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peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan sebanyak 30 Peserta.  Outcome

kegiatan ini adalah meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan asal

Kalimantan Barat.

3) Promosi Produk Hasil Perikanan Kedalam dan Keluar Negeri/BIMB-

EAGA output kegiatan ini adalah melaksanakan promosi produk perikanan

kedalam dan luar negeri. Outcome dari kegiatan ini adalah semakin

meningkatnya investasi dan permintaan pasar produk perikanan.

4) Pembinaan serta Penghimpunan Informasi Harga Pasar Produk Perikanan

Konsumsi dan Non Konsumsi se-Kalbar output kegiatan ini adalah terbinanya

pemasar produk hasil perikanan di Kalimantan Barat. Outcome dari kegiatan ini

adalah meningkatnya kualitas dan mutu produk olahan yang dipasarkan.

5) Dukungan Forikan Kalbar output kegiatan ini adalah melaksanakan

Kampanye Makan Ikan. Outcome dari kegiatan ini adalah jumlah Forikan yang

terbentuk di Kabupaten /Kota.

6) Pengelolaan Perizinan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan

Kalbar output kegiatan ini adalah terlaksananya penerbitan rekomendasi teknis

perizinan sebanyak 10 rekomendasi..  Outcome kegiatan ini adalah terjaminnya

kesesuaian fisik usaha pemasaran dan pengolahan di lapangan dengan

keterangan dokumen yang diterbitkan.

7) Sertifikasi Kelayakan Unit Pengolahan Hasil Perikanan output kegiatan ini

adalah rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) sebanyak 12

rekomendasi. Outcome dari kegiatan ini adalah peningkatan sertifikasi unit

pengolahan hasil perikanan.

8) Monitoring Unit Pengolahan (UPI) ke Kabupaten/Kota output kegiatan ini

adalah termonitoringnya jumlah UPI yang ada di Kab/Kota di Kalimantan Barat.

Outcome dari kegiatan ini adalah Pembinaan UPI yang ada di Kab/Kota di

Kalimantan Barat.
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9) Pembinaan dan Pemantauan Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan

Prasarana Pengolahan dan Pemasaran  Hasil Perikanan output dari kegiatan

ini adalah termonitoringnya kelompok pengolah dan pemasar sebanyak 10

Kelompok. Outcome dari kegiatan ini adalah optimalisasi pemanfaatan sarana

dan prasarana.

10) Pengadaan Sarana Pemasaran Kabupaten Mempawah ouput kegiatan ini

adalah pemberian bantuan sarana  pemasaran kepada kelompok-kelompok

pemasar produk kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Outcome dari

kegiatan ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana pemasaran bagi

kelompok pemasar kelautan dan perikanan.

d. Perbandingan  antara realisasi kinerja tahun 2016, 2017 dan 2018 dan target
jangka menengah

Tabel 18. Perbandingan Kinerja Tahun 2016-2018 dan Target 2018
Sasaran Strategis 2

NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

REALISASI TARGET

2016 2017 2018 2018

4.

Meningkatnya
Produktifitas Usaha
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan melalui
Pengembangan dan
Peningkatan Sarana
dan Prasarana serta
Promosi Secara
Optimal

1
Volume produksi ikan hasil olahan
(ton) 67.699 19.471 32.779,37 101.070

2
Tingkat konsumsi makan ikan
(Kg/org/thn) 36,4 36,43 38,91 38

3
Kelompok Pengolah dan Pemasar
Hasil Perikanan yang dibina
(kelompok)

99 102 122 110

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 67.699,00 ton (2016), di tahun

2017 sebesar 19.471 Ton dan ditahun 2018 sebesar 32.779,37 ton jika dibanding

dengan target jangka menengah masih belum mencapai target juga. hal ini

karena volume produksi ikan hasil tangkapan nelayan cenderung mengalami

penurunan, produksi ikan hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya ikan

banyak yang dijual dalam kondisi segar dengan harga jual yang sangat baik.

Disamping itu, dipengaruhi juga oleh semakin berhasilnya penerapan system

rantai dingin (CCS) pada kegiatan usaha perikanan di Provinsi Kalimantan

Barat.. Untuk itu perlu adanya sosialisasi dan  diversifikasi pengolahan ikan
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dengan cara demo menu masak dengan cara membuat aneka olahan berbahan

baku ikan seperti bakso ikan, kerupuk ikan, naget, siomay, dan lainya sehingga

produk olahan ikan dapat menjadi minat masyarakat sehingga pelaku usaha

pengolah ikan dapat meningkatkan produksinya.

Untuk tingkat konsumsi makan ikan ini dibandingkan tahun sebelumnya ini

mengalami kenaikan hal ini menunjukkan mulai meningkatnya minat

masyarakat akan konsumsi makan ikan dengan adanya upaya dari pihak

pemerintah dalam mempromosikan gemar makan ikan dan sosialisasi lainnya.

Jika dibanding target jangka menengah maka sudah mencapai target.

Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang dibina (kelompok) tahun

2016 sebanyak 99 kelompok tahun 2017 sebanyak 102 kelompok dan ditahun

2018 naik menjadi 122 kelompok jika dibanding target jangka menegah  maka

realisasi kinerja ini sudah melebihi target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala yang dialami dalam pelaksanaan pencapaian sasaran ini

yakni:

Permasalahan Upaya Pemecahan
1. Penurunan kualitas/ mutu produk

perikanan saat penanganan dan
pengolahan.

2. Bahan baku industri perikanan
semakin berkurang dan jauh dari
kapasitas industri pengolahan ikan.

3. Produk nilai tambah perikanan hasil
perikanan masih rendah.

4. Produk perikanan banyak yang
belum terpantau distribusi dan
pemasarannya.

1. Pembinaan dan pengembangan
standar mutu di pusat-pusat perikanan
melalui pengembangan rantai dingin

2. Pemantauan kualitas produk
perikanan secara berkala ke unit
pengolahan di daerah

3. Pelatihan/apresiasi nilai tambah
perikanan dan bantuan sarana
produksi pengolahan dan pemasaran
dan alat pengolahan ikan

4. Promosi dan ekspor hasil perikanan
serta Pengenalan paket teknologi
pengolahan hasil perikanan.
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SASARAN STRATEGIS 5
Sasaran strategis 5 yaitu Meningkatnya unit usaha pada sektor kelautan dan

perikanan di Kalbar yang taat hukum dan memiliki izin usaha sesuai per UU yang

berlaku serta Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

dan pencegahan terjadinya tindak kejahatan hukum pada sektor kelautan dan

perikanan Kalbar  dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 19. Pengukuran Pencapaian Sasaran 5 pada Tahun 2018*

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

TARGET REALISASI %

5.

Meningkatnya unit usaha pada sektor
kelautan dan perikanan di Kalbar
yang taat hukum dan memiliki izin
usaha sesuai per UU yang berlaku
serta Meningkatnya kesadaran dan
partisipasi masyarakat dalam
pengawasan dan pencegahan
terjadinya tindak kejahatan hukum
pada sektor kelautan dan perikanan
Kalbar

1
Jumlah kelompok masyarakat
pengawas kelautan dan perikanan
yang aktif (kelompok)

45 64
142

Capaian Kinerja
160

2018*) Angka Sementara

Dari tabel diatas dapat di jelaskan Perolehan capaian Indikator Kinerja Utama

sasaran strategis 5 tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah kelompok masyarakat pengawas kelautan dan perikanan yang aktif

(kelompok), dengan capaian 64 kelompok atau 142% dari target 45 Kelompok

Tabel 20. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

No Sasaran Strategis Program
Anggaran Capaian

Kinerja
(%)

Tingkat
Efisiensi

Target (Rp) Realisasi (Rp) %

5.

Meningkatnya unit usaha
pada sektor kelautan dan
perikanan di Kalbar yang
taat hukum dan memiliki
izin usaha sesuai per UU

yang berlaku serta
Meningkatnya kesadaran

dan partisipasi masyarakat
dalam pengawasan dan
pencegahan terjadinya

tindak kejahatan hukum
pada sektor kelautan dan

perikanan Kalbar

Program
Pengendalian Dan

Pengawasan
Sumberdaya

Kelautan Dan
Perikanan

515.478.500 488.388.129 94,74 142 47,26
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Apabila di banding antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,74 % dan

realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 142 % maka pada sasaran ini tingkat

efesiensi penggunaan sumberdaya sebesar 47,26 %

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan mitra utama

Pemerintah dalam pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Keanggotaan POKMASWAS terdiri dari komponen masyarakat baik kelompok

laki-laki maupun kelompok perempuan yang berpotensi ikut aktif dalam kegiatan

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dapat terdiri dari unsur

agama,unsur adat, nelayan, penyuluh perikanan, pelaku usaha dan pelaku utama

dibidang kelautan dan perikanan yang tidak dibatasi oleh suku, ras dan agama

(SARA).

Sasaran 5 ini didukung oleh Program Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan sebagai

berikut :

1) Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap, Budidaya,

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Target output yaitu

terlaksananya pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha perikanan

pada sentra-sentra usaha perikanan (pelabuhan perikanan, kawasan budidaya

ikan di kolam dan tambak, sentra pengolahan dan pemasaran ikan) di 14

kabupaten/ kota se Kalimantan Barat. Outcome kegiatan ini adalah semakin

bertambahnya pengetahuan, pemahaman, kesadaran pelaku usaha perikanan

untuk taat dan tertib sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam

melakukan usaha dibidang perikanan.

2) Gelar Operasi Pengawasan SDI, Ekola dan Jasla output berupa terlaksananya

gelar operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di perairan laut

dan perairan umum yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah
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Provinsi Kalimantan Barat. Outcome kegiatan ini adalah semakin tertibnya

kegiatan usaha penangkapan ikan di Kalimantan Barat.

3) Pemeliharaan Dan Perawatan Kapal Pengawas Perikanan output berupa

perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan. Outcome kegiatan ini

berupa terjaganya kondisi kapal pengawas perikanan dengan baik dan siap

beroperasi setiap saat.

Tabel 21. Perbandingan Kinerja Tahun 2016-2018 dan Target 2018 Sasaran

Strategis 5

NO SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)

REALISASI TARGET

2016 2017 2018 2018

5.

Meningkatnya unit
usaha pada sektor
kelautan dan perikanan
di Kalbar yang taat
hukum dan memiliki
izin usaha sesuai per
UU yang berlaku serta
Meningkatnya
kesadaran dan
partisipasi masyarakat
dalam pengawasan dan
pencegahan terjadinya
tindak kejahatan
hukum pada sektor
kelautan dan perikanan
Kalbar

2

Jumlah kelompok
masyarakat
pengawas kelautan
dan perikanan yang
aktif (kelompok)

38 64 64 45

- Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Kelautan dan Perikanan (POKWASMAS)

yang aktif pada tahun 2016 ini sebanyak 38 kelompok atau meningkat 26

Kelompok di tahun 2017 sebesar 64 kelompok. Di tahun 2018 Jumlah Kelompok

Masyarakat Pengawas Kelautan dan Perikanan (POKWASMAS) yang aktif pada

sebanyak 64 kelompok. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran

di kab/kota akan pentingnya keberadaan Pokwasmas untuk menjaga kelestarian

sumberdaya perairan kalbar terutama biota endemik Kalimantan Barat. Jika

dibandingkan dengan tahun 2018 ini sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu

sebanyak 19 Kelompok.
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d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Hambatan dan kendala yang dialami dalam pelaksanaan pencapaian sasaran
ini yakni:

Permasalahan Rencana Tindak Lanjut
1. Dengan terbitnya UU. No.23 tahun

2015 maka kewenangan Provinsi
untuk pengawas semakin luas
sehingga semakin meningkatnya
kebutuhan SDM dan Sarana
Prasarana pengawasan yang
dibutuhkan.

2. Tingkat pelanggaran dalam
pemanfaatan sumberdaya
perikanan dan kelautan masih
tinggi

1. Peningkatan sarana prasarana pengawasan guna
meningkatkan kinerja petugas pengawasan SDI dinas.

2. 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.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2018 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 5.172.355.673,50 dan realisasi anggaran

sebesar Rp. 4.320.608.848,00 atau 84,47 % adapun rincian realisasi anggaran dapat

dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 22. Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2018

No Program
Anggaran

Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1
Program pengelolaan dan pengembangan
sumberdaya perikanan budidaya

928.268.000 804.506.600 86,67

2
Program pengelolaan dan pengembangan
sumberdaya perikanan tangkap

1.682.679.450 1.452.149.350 86,30

3
Program pengembangan dan peningkatan
mutu dan nilai tambah serta optimalisasi
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

1.056.512.724 714.459.092 67,62

4
Program pengendalian dan pengawasan
sumberdaya kelautan dan perikanan

515.478.500 488.388.129 94,74

5
Program pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil

989.417.000 861.105.677 87,03

Jumlah 5.172.355.673,50 4.320.608.848,00 84,47
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1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya dengan

Pagu Anggaran sebesar Rp. 928.268.000 ,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.

804.506.600,- atau 86,67 %.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap dengan

Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.682.679.450,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.

1.452.149.350 atau 86,30 %.

3. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah serta

Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 1.056.512.724 ,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 714.459.092,- atau

67,62 %.

4. Program Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 515.478.500 dan realisasi anggaran sebesar Rp.

488.388.129,- atau 94,74 %.

5. Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

dengan Pagu Anggaran sebesar  Rp. 989.417.000,- dan realisasi anggaran sebesar

Rp. 861.105.677,- atau 87,03 %.
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B A B.  IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada bidang kelautan dan

perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pada Tahun

Anggaran 2018 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 2013-2018 dan renja dinas

tahun 2018.

Produksi perikanan sebagian besar berasal dari perikanan tangkap (laut dan

perairan umum). Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh kondisi

alam/ketergantungan alam (ketersediaan sumberdaya ikan, cuaca dan sebagainya)

yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. 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.

Saat ini alat penangkap ikan seperti Trawl/Lamdas tetap dilarang digunakan

di seluruh Wilayah pengelolaan Perikanan seluruh Indonesia termasuk Provinsi

Kalimantan Barat. Maka sebagai alternative solusi dengan melakukan penggantian

alat tangkap terlarang secara bertahap, mengingat penggantian memerlukan

anggaran yang cukup besar. Transisi kepada alat/penggantian alat penangkap ikan

ramah lingkungan dapat dilakukan secara baik dengan meminimalisir permasalahan

di kalangan nelayan, antara lain sebelum penggantian dilakukan sosialisasi,

identifikasi calon penerima alat pengganti, pemilihan alat penangkap pengganti
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yang sesuai dengan keterampilan nelayan dalam menggunakan alat penangkapan

ikan, kondisi dan karakteristik nelayan, sasaran ikan yang ditangkap, kondisi dan

karakteristik lingkungan dan sebagainya.

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 sehingga

terbit Peraturan Daerah (Perda) RZWP3K pada bulan Januari 2019. Dan

kedepannya pengelolaan kelautan dan perikanan diarahkan berdasarkan dokumen

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
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contoh beberapa kegiatan yang perlu kerja keras bersama, antara lain;

pengembangan kawasan Minapolitan di 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, masih terjadinya pencemaran dan pengruksakan sumberdaya kelautan

dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawasan kelautan dan

perikanan, perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan, penguatan dalam

pengelolaan data, informasi dan statistik kelautan dan perikanan se- Kalbar.

B. SARAN

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.
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6. Dalam rangka mengakselerasi peningkatan produksi hasil perikanan, program

minapolitan dan industrialisasi 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.

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 2013 – 2018. 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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Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kalimantan Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pontianak, Februari 2019

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Barat

Ir. HERTI HERAWATI,MMA
Pembina Utama Muda

NIP. 19680725 199303 2 003
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