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KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 

KABUPATEN PANGANDARAN, 
 

Menimbang    : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007   tentang  
Pedoman   Umum   Penetapan   Indikator Kinerja Utama di 
Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator 
Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan 
Pangan Kabupaten Pangandaran; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas 
Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten 
Pangandaran tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten 
Pangandaran Tahun 2017-2021. 

Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir oleh 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan 
Kabupaten     Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor  5363); 

 4. Peraturan   Pemerintah   Nomor   58   Tahun   2005   tentang  
Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578); 

 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1    Latar Belakang 
 

Kebijakan umum pemerintah mengacu kepada pembangunan yang good 

governance, dimana dalam menjalankan pemerintahan berorientasi kepada hasil 

(result oriented government). Pelaksanaan pemerintahan berupaya untuk 

menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Output adalah hasil langsung dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang 

dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan 

kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan 

jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.  Output  dan  Outcome  

inilah  yang  selayaknya  dipandang  sebagai  kinerja. Bukan kemampuan menyerap 

anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap 

merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu. 

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governence 

dan sekaligus result oriented goverment, perlu terus dikembangkan   dan informasi 

kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai 

dengan amanat UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 

Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara serta berbagai peraturan 

perundangan dibawahnya. Dengan demikian,  kedepan  anggaran  negara  baik  pusat  

maupun  daerah  menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung 

dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan 

disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang 

diinginkan masyarakat. 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka 

penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi 

Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) 

secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan 

(level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi 

sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Dengan ditetapkannya 

indikator kinerja utama secara formal dalam  suatu  lembaga pemerintah,  diharapkan 

akan  diperoleh  informasi kinerja  yang penting diperlukan dalam menyelenggarakan 

manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari 

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk 

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
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1.2    Maksud dan Tujuan 
 

Maksud dari penyusunan indikator kinerja utama pada Dinas Kelautan, 

Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran adalah untuk 

memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran 

atau tujuan dinas sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Dinas 

Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang mengindikasikan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan 

kebijakan yang telah ditetapkan. 

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah : 

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik. 

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan 

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan 

peningkatan akuntabilitas kinerja. 

 

1.3    Landasan Hukum Penyusunan 
 

Dalam  penyusunan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) landasan 

hukum yang digunakan :  

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten     

Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor  5363); 

4. Peraturan   Pemerintah   Nomor   58   Tahun   2005   tentang   Pengelolaan 

Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi  Nomor  PER/09/M.PAN/5/2007  tentang  Pedoman  Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 
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7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan 

Indikator Kinerja Utama; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. 
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BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 
 

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Pangandaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur dan 

meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan 

tersebut. Kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat 

dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat 

dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator 

kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan. 

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka IKU ini akan menjadi pemandu dalam 

menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. 

Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program 

dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya 

program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan 

anggarannya dalam dokumen RKA SKPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa 

manfaat, yaitu : 

 Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait 

langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran 

dari tugas dan fungsi instansi. 

 Terdapat keselarasan antara  indikator kinerja kegiatan  dengan  IKU instansi yang 

bersangkutan. 

 Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan 

mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi. 

Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan pengukuran berdasarkan IKU 

yang telah ditetapkan tersebut.  Hasil pengukuran ini selanjutnya  dituangkan dalam  laporan 

kinerja instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja untuk 

mewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan. 

Berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan 

Tahun 2017-2021, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan, Perikanan dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Utama untuk Eselon II 

1. Persentase Kontribusi sektor Perikanan (%) 

Adalah Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan Kabupaten untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Produksi 

sektor perikanan adalah penjumlahan dari produksi perikanan tangkap dengan 

produksi perikanan budidaya selama setahun dalam rupiah. Jadi indikator ini 

berfungsi untuk melihat seberapa besar persentase kontribusi sektor perikanan total 

produksi perikanan dalam rupiah di Kabupaten Pangandaran dibandingkan dengan 

PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran. Untuk 

perhitungan nya memerlukan data sebagai berikut : 

1. Data dari Buku Profil Pangandaran  
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2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)  

Indikator tersebut untuk menilai situasi konsumsi pangan di kabupaten. Pola Pangan 

Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman 

pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada 

tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk 

menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun 

perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan 

aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Skor 

Pola Pangan Harapan (PPH) memiliki formula penghitungan Persentase Angka 

Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan. Data yang 

dibutuhkan untuk menghitung skor pola pangan harapan tersebut adalah sebagai 

berikut ;  

  - Laporan analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Dinas KPKP 

  - Buku Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2016 

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

- Badan Pusat Statistik 

 

Indikator Kinerja Utama Eselon III 

1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 

Produksi perikanan tangkap adalah semua hasil penangkapan ikan/binatang air 

lainnya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami baik yang 

diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. 

2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 

Produksi perikanan budidaya adalah semua hasil produksi ikan/binatang air 

lainnya/tanaman air yang dibudidayakan (pembesaran dan pembenihan) oleh 

perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan baik konsumsi maupun non 

konsumsi.  

 3. Skor Pola Pangan Harapan (Skor)  

Indikator tersebut untuk menilai situasi konsumsi pangan di kabupaten. Pola Pangan 

Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman 

pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada 

tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk 

menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun 

perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan 

aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Skor 

Pola Pangan Harapan (PPH) memiliki formula penghitungan Persentase Angka 

Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan. Data yang 

dibutuhkan untuk menghitung skor pola pangan harapan tersebut adalah sebagai 

berikut; 

 - Laporan analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Dinas KPKP 
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 - Buku Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2016 

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

- Badan Pusat Statistik 
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BAB III GAMBARAN UMUM 
 
 
 
 

3.1   Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  
 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui 

berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan 

selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak 

masyarakat, swasta dan pemerintah. Salah satu wujud pembangunan yang   

dikembangkan dalam upaya mendukung pembangunan daerah adalah melalui 

pembangunan sektor perikanan dan ketahanan pangan Kabupaten Pangandaran. 

Kebijakan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan merupakan wujud 

implementasi dari visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangandaran. 

Adapun Visi Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut : 

“Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia” 

Dengan visi di atas, berimplikasi bahwa Dinas Kelautan Perikanan dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran melalui program dan kegiatan yang 

dilaksanakan harus mendukung terhadap tercapaianya visi kabupaten tersebut.  

Untuk  mencapai  visi  diperlukan  adanya  rumusan  upaya-upaya  sesuai  

dengan sektor pembangunan di masing-masing Satuan Perangkat Daerah melalui 

misi pembangunan. Berdasarkan visi pembangunan Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2017-2021 tersebut, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan 

berkontribusi untuk mendukung misi Kabupaten Pangandaran pada Misi ke 6, yaitu 

Membangun Perekonomian yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan. 

Berdasarkan Misi di atas, terdapat Tujuan yaitu, Meningkatkan Pertumbuhan 

Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan. Dan mendukung terhadap sasaran 

no. 3 yaitu, Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan. Dalam 

sasaran tadi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan memiliki 2 indikator 

yaitu, Persentase Pertumbuhan PDRB dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). 

 

Untuk di tingkat Perangkat Daerah, Dinas Kelautan, Perikanan dan 

Ketahanan Pangan memiliki Tujuan dan Sasaran.  

Tujuan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan adalah :  

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah melalui Pengembangan Sektor 

Kelautan/Perikanan dan Penganekaragaman Pangan 

Indikator : a. Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) 

b. Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok (Ton) 

 

Sasaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan adalah : 

1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan  

Indikator : Persentase Kontribusi sektor Perikanan (%) 
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2. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah 

Indikator : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor) 

    

3.2    Tugas dan Fungsi 
 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan, Perikanan 

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran berpedoman pada Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur 

Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Kelautan, 

Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan 

fungsi yaitu : 

Kepala Dinas 

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis 

operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan 

pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah bidang Perikanan Tangkap, 

Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan meliputi kesekertariatan, perikanan 

tangkap, perikanan budidaya serta ketahanan pangan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1), Dinas 

menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional 

bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan 

sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi serta kebijakan umum 

daerah;  

b. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas Kesekertariatan, 

Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan; 

c. penyelenggaraan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana bidang Perikanan 

Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan; 

d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan 

tugasnya; dan 

e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas 

Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan. 

(3) Uraian tugas Kepala Dinas meliputi: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas yang meliputi 

kesekretariatan, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan 

pangan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi dinas; 

b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi 

kesekretariatan, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan 

pangan berdasarkan kebijakan umum dinas dan standar pelayanan minimal; 

c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan 

rencana strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana 
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Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional 

Prosedur (SOP),  Standar Pelayanan Dinas (SPD) serta mengkoordinasikan 

kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan pertanggungjawaban akhir masa 

jabatan Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

penilaian dan pelaporan kinerja lainnya; 

d. penyelenggaraan perumusan  dan  menetapkan  kebijakan  teknis  di  bidang 

perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan, berdasarkan 

visi dan misi serta tugas dan fungsi dinas; 

e. membuat rencana induk pengembangan perikanan tangkap, perikanan 

budidaya dan ketahanan pangan; 

f. menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum 

daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan 

tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan; 

g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, 

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan di daerah; 

h. menyelenggarakan kebijakan Pemerintah dan Provinsi serta kebijakan 

umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang 

perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan lingkup 

perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan; 

i. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas dinas; 

j. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan/pembangunan bidang 

perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan sebagai 

bahan perencanaan pembangunan daerah;  

k. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup bidang 

perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan; 

l. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan 

dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan 

tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan di daerah; 

m. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai 

bidang tugasnya; 

n. menyelenggarakan  konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik 

teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan 

pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; 

o. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf; 

p. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk 

langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; 

q. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

program kerja dinas; 
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r. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitasi 

dan karier staf; 

s. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum 

ditandatangani; 

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan/atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk 

mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya 

tindak lanjut; 

u. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis 

maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan; 

w. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut 

bidang tugas dinas; dan 

x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya.  

(4) Kepala Dinas, membawahkan : 

a. Sekretariat; 

b. Bidang Perikanan Tangkap; 

c. Bidang Perikanan Budidaya; dan 

d. Bidang Ketahanan Pangan. 

 

Sekretariat 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok 

merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan 

kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1), 

Sekretariat  menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;  

b. pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program dinas; 

c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; 

d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan 

kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan; 

e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

sekretariat. 

(3) Uraian tugas sekretaris  meliputi: 

a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup 

kesekretariatan; 
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b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

c. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis (renstra), laporan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip), penyusunan indikator kinerja 

utama (iku), rencana kerja tahunan (rkt), penetapan kinerja (tapkin), standar 

operasional prosedur (sop),  standar pelayanan (sp) serta dokumen-

dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan 

kinerja lainnya; 

d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi 

data  rencana  anggaran  dan  belanja kegiatan dinas yang bersumber dari 

bidang; 

e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan 

surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, 

pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

f. menyelenggarakan  pembinaan,  pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan tugas dan pelayanan  umum, kepegawaian dan rumah tangga, 

serta keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

g. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai 

konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan dinas 

kelautan, perikanan dan ketahanan pangan berdasarkan pedoman dan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 

h. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan rencana kerja bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya 

dan ketahanan pangan; 

i. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang 

diambil di bidang tugasnya; 

j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan 

masalah di bidang tugasnya; 

k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ 

organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

l. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup sekretariat sesuai bidang 

tugasnya; 

m. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf; 

n. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau 

langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; 

o. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup sekretariat agar 

dapat melaksanakan tugas dengan baik. 

p. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat untuk mengetahui 

kesesuaian dengan rencana; 

q. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian 

tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya; 
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r. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian daftar penilaian 

pelaksanaan pekerjaan (dp3) dan atau sasaran kerja pegawai (skp) untuk 

mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya 

tindak lanjut; 

s. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku; 

t. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di 

lingkungan dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan agar terwujud 

tertib administrasi; 

u. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan; 

v. menyelenggarakan pembinaan arsiparis; 

w. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan 

struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan 

fungsional umum; 

x. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, 

peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan 

dinas, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan 

pelayanan informasi serta dokumentasi dinas; 

y. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala 

atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

z. mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk 

disampaikan kepada pimpinan; 

aa. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan 

penyusunan laporan program kegiatan dinas kelautan, perikanan dan 

ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan; 

bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; dan 

cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugasnya.  

(4) Sekretaris, membawahkan: 

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Subbagian Program dan Keuangan. 

 

Subbagian Umum dan Kepegawaian 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, 

kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset 

dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan 

pengembangan pegawai serta  administrasi kepegawaian lainnya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1), 

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, 

kelembagaan serta ketatalaksanaan; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup subbagian umum dan 

kepegawaian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program 

kerja dinas; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian 

umum dan kepegawaian. 

(3) Uraian tugas kepala subbagian umum  dan kepegawaian meliputi: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam 

lingkup subbagian umum dan kepegawaian; 

b. kenyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup subbagian umum 

dan kepegawaian; 

c. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan 

keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja; 

d. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset dinas; 

e. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas 

dinas. 

f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, 

pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan 

penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh dinas; 

g. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan 

keamanan ruang kerja serta lingkungan dinas; 

h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan 

pemeliharaan data dan informasi dinas; 

i. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan dinas; 

j. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai 

yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan; 

k. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, daftar urut kepangkatan (DUK), 

sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan 

kesejahteraan pegawai; 

l. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam 

lingkup dinas; 

m. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti 

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; 

n. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti 

ujian dinas dan ijin / tugas belajar; 

o. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; 

p. menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, 

standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 

q. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian; 



 

I n d i k a t o r  K i n e r j a  U t a m a  D K P K P  2 0 1 7 - 2 0 2 1  
 

Halaman 14 

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai 

media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya 

sesuai kepentingan dinas serta melaksanaan pelayanan hubungan 

masyarakat; 

s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

t. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf; 

u. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 

v. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

w. menyelia kegiatan staf di lingkungan subbagian umum dan kepegawaian 

untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing; 

x. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang ditetapkan; 

y. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian daftar penilaian 

pelaksanaan pekerjaan (dp3) dan atau sasaran kerja pegawai (skp) untuk 

mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya 

tindak lanjut; 

z. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf 

untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

aa.  melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan; 

bb.  memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; dan 

cc.  melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Subbagian Program dan Keuangan 

(1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan adminsitrasi keuangan dan 

menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan data 

perencanaan evaluasi serta pelaporan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1), 

Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan rencana anggaran dinas; 

b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dinas;  

c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dinas; 

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian 

program dan keuangan; 

f. penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 
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g. pelaksanaan pelayanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

h. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 

(3) Uraian tugas kepala subbagian Program dan keuangan meliputi: 

a. menyusun rencana kerja subbagian program dan keuangan berdasarkan 

sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas; 

b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran; 

c. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan;  

d. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta 

pembayarannya; 

e. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan 

pembukuan keuangan; 

g. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran; 

h. melaksanakan akuntansi keuangan; 

i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; 

j. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

k. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; 

l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan 

dan keuangan; 

m. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan; 

n. menyusundan melaksanakan kebijakan teknis lingkup perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan; 

o. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup perencanaan, evaluasi 

dan pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program 

kerja dinas; 

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan 

kinerja dinas; 

q. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis dan/atau pedoman tentang 

pendataan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan; 

r. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja 

masing-masing bidang pada dinas; 

s. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan 

program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan 

prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan; 

t. melaksanakan fasilitasi pengolah data, pengolah sistem informasi, 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah 

ditentukan; 
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u. mengkkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan 

penyusun rencana kerja dinas; 

v. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyususnan rencana strategis 

(renstra), indikator kinerja utama (iku), rencana kerja tahunan (rkt), 

penetapan kinerja (tapkin) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja 

lainnya; 

w. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan standar operasional 

prosedur (sop) dan standar pelayanan (sp) dinas; 

x. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan 

triwulan, semesteran, tahunan, laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (lakip) kepala daerah, laporan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah (lppd) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan 

pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan; 

y. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ 

organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

z. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf; 

aa. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 

bb. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

cc. menyelia kegiatan staf di lingkungan subbagian perencanaan dan keuangan 

untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing; 

dd. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian daftar penilaian 

pelaksanaan pekerjaan (dp3) dan atau sasaran kerja pegawai (skp) untuk 

mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya 

tindak lanjut; 

ee. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk 

memperoleh konsep surat yang benar; 

ff. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan; 

gg. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; dan 

hh. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bidang Perikanan Tangkap 

(1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; 

(2) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta 

pelaporan, penyusunan petunjuk teknis, perencanaan, fasilitasi dan bimbingan 

teknis bidang perikanan tangkap yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), bidang 

perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi: 
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a. pelaksanaan penyiapan koordinasi pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan 

dan penyelenggaraan TPI; 

b. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan 

nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI; 

c. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pemberdayaan nelayan kecil, 

pengelolaan dan penyelenggaraan TPI; 

d. pelaksanaan fasilitasi koordinasi perencanaan pengembangan dan/atau 

rehabilitasi pengadaan dan  pemeliharaan sarana dan prasarana kelautan dan 

perikanan tangkap yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; 

e. pelaksanaan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang kelautan 

dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; 

f. pemanfaatan dan pembangunan teknologi kelautan dan perikanan tanggkap 

yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; 

g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

(4) Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahkan: 

a. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan 

b. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan. 

 

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil 

(1) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap; 

(2) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan 

pengumpulan    data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, fasilitasi dan bimbingan 

pemberdayaan nelayan kecil; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi 

Pemberdayaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi : 

a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan evaluasi serta pelaporan data  

pemberdayaan nelayan kecil; 

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan 

nelayan kecil; 

c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan kecil;  

d. pelaksanaan penyelenggaraan pendampingan bagi nelayan kecil; 

e. pelaksanaan fasilitasi   kemitraan  usaha bagi nelayan kecil; 

f. pelaksanaan fasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi, dan 

informasi bagi nelayan kecil; 

g. penyusunan dan perencanaan pengembangan kelembagaan usaha nelayan 

kecil; 

h. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan penataan 

sentra nelayan kecil; 
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i. menyusun bahan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan 

nelayan kecil;  

j. pelaksanakan kebijakan pembangunan kapal perikanan dan pembuatan alat 

penangkap ikan; 

k. fasilitasi pelaksanaan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan 

rumpon di perairan laut; 

l. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan perencanaan pembangunan 

dan/atau rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan 

nelayan kecil; 

m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana 

serta penerapan teknologi perikanan tangkap di lapangan; 

n. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan 

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI 

(1) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI dipimpin oleh Kepala Seksi dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap; 

(2) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI mempunyai tugas melaksanakan 

pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, fasilitasi dan bimbingan 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI menyelenggarakan fungsi : 

a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan evaluasi serta pelaporan data  

pengelolaan dan penyelenggaraan TPI; 

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan 

penyelenggaraan TPI; 

c. pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI; 

d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI; 

e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perencanaan pemberdayaan 

kelembagaan TPI; 

f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perencanaan pembangunan/ 

rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana TPI; 

g. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Bidang Perikanan Budidaya 

(1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 
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(2) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta 

pelaporan, perikanan budidaya. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), 

Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan penyiapan koordinasi penerbitan SIUP di Bidang 

Pembudidayaan Ikan, penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha 

Pembudidayaan Ikan (TPUPI), penerbitan Tanda Pencatatan Kapal 

Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH), pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, 

dan pengelolaan pembudidayaan ikan; 

b. pelaksanaan penyiapan koordinasi sarana dan prasarana pemberdayaan 

pembudidaya ikan kecil pengelolaan pembudidayaan ikan; 

c. pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan layanan pengelolaan 

pembudidayaan yang baik; 

d. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan SIUP 

di Bidang Pembudidayaan Ikan, penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan 

Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), penerbitan Tanda Pencatatan Kapal 

Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH), pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, 

dan pengelolaan pembudidayaan ikan; 

e. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan penerbitan SIUP di Bidang 

Pembudidayaan Ikan, penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha 

Pembudidayaan Ikan (TPUPI), penerbitan Tanda Pencatatan Kapal 

Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH), pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, 

dan pengelolaan pembudidayaan ikan; 

f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(4) Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahkan: 

a. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan; dan 

b. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. 

 

Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan 

(1) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala 

Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya; 

(2) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas 

melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pemberdayaan 

Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi 

Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi: 

a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi serta    pelaporan 

Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan; 
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b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi     serta 

pelaporan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan; 

c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta 

pendampingan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan; 

d. pelaksanaan fasilitasi   kemitraan  usaha bagi pembudidaya ikan; 

e. pelaksanaan fasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

informasi bagi pembudidaya ikan; 

f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan perencanaan pembangunan 

dan/atau rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana usaha kecil 

pembudidaya ikan; 

g. menyusun bahan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan 

usaha kecil pembudidaya ikan; 

h. pembinaan   kelembagaan   usaha   kecil pembudidayaan ikan; 

i. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 

(1) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya; 

(2) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan 

pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pengelolaan Pembudidayaan 

Ikan; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi 

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi: 

a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi serta pelaporan 

perencanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan 

RTRW, pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan 

ikan, informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan 

untuk   pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, 

pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan Ikan, TPUPI dan 

TPKPIH; 

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi     serta 

pelaporan perencanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan 

berdasarkan RTRW, pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan 

pembudidayaan ikan, informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan 

air dan lahan   untuk   pembudidayaan   ikan, pengelolaan kesehatan 

ikan dan lingkungan dan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang 

pembudidayaan Ikan, TPUPI dan TPKPIH; 

c. pelaksanaan penerapan kriteria dan persyaratan cara pembenihan ikan yang 

baik dan cara pembesaran ikan yang baik; 
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d. pelaksanaan penyediaan pakan ikan; 

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyediaan benih ikan, calon induk dan 

induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih 

ikan; 

f. pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara 

Pembesaran Ikan yang baik; 

g. pelaksanaan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan 

pembudidaya ikan; 

h. pelaksanaan pengawasan usaha pembudidaya ikan dalam rangka 

penertiban usaha perikanan; 

i. pelaksanaan perencanaa penataan sentra usaha pembudidayaan ikan kecil; 

j. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Bidang Ketahanan Pangan 

(1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; 

(2) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan 

evaluasi di Bidang Ketahanan Pangan; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Bidang 

Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang Ketahanan Pangan; 

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang 

Ketahanan Pangan; 

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan;  

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang Ketahanan 

Pangan; 

e. penyiapan pemantapan program di bidang Ketahanan Pangan; 

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

Ketahanan Pangan; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(4) Kepala Bidang Ketahanan Pangan membawahkan: 

a. Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan; 

b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan. 
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Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan 

(1) Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan 

Pangan; 

(2) Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di 

bidang distribusi dan ketersediaan pangan; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi 

Distribusi dan Ketersediaan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri 

atas: 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di seksi Distribusi dan Ketersediaan 

Pangan; 

b. melakukan penyiapan bahan analisis di seksi Distribusi dan Ketersediaan 

Pangan; 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan 

kegiatan di seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan; 

d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi 

pangan; 

e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk 

meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan; 

f. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran 

ketersediaan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan 

pokok lokal); 

g. melakukan penyiapan pemanfaatan ketersediaan pangan pemerintah 

kabupaten; 

h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di seksi Distribusi dan 

Ketersediaan Pangan; 

i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

di seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan; dan 

j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya. 

 

Seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan 

(1) Seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Bidang Ketahanan Pangan; 

(2) Seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan 

evaluasi di bidang konsumsi, keamanan pangan dan jkerawanan pangan; 
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(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi 

Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan melakukan uraian tugas 

pekerjaan terdiri atas: 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di seksi Konsumsi, Keamanan 

Pangan dan Kerawanan Pangan; 

b. melakukan penyiapan bahan analisis di seksi Konsumsi, Keamanan Pangan 

dan Kerawanan Pangan; 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan 

kegiatan di seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan; 

d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas 

per kapita per tahun; 

e. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein 

masyarakat per kapita per tahun; 

f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk 

ketahanan pangan keluarga; 

g. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, 

Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal; 

h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non 

beras dan non terigu; 

i. melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta 

dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 

berbasis sumber daya lokal; 

j. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi 

penganekaragaman konsumsi pangan; 

k. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang 

beredar; 

l. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan 

segar; 

m. melakukan penyiapan bahan pendampingan di seksi Konsumsi. Keamanan 

Pangan dan Kerawanan Pangan; 

n. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan 

pangan dan kerawanan pangan; 

o. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

di seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan; dan 

p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya. 

 

Kelompok Jabatan Fungsional  

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi 

dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada point (1), terdiri  dari sejumlah 

Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi 

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; 
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(3) Kelompok dimaksud pada point (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan 

beban kerja; 

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada point (2), diatur sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB IV PENUTUP 
 
 
 

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan, 

Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2021 

diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja pelaksanaan program dan 

kegiatan dinas, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja 

yang baik diwujudkan oleh  para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan  tanggung  

jawab.  Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak 

hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu 

menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. 

Mudah-mudahan   Indikator   Kinerja   Utama   ini   dapat   dijadikan   

parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan 

pembangunan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN 

TAHUN 2017 – 2021 

NO VISI MISI TUJUAN 
BIDANG URUSAN 

PEMERINTAH 
SASARAN  INDIKATOR 

 
1 "KABUPATEN 

PANGANDARAN 
SEBAGAI TUJUAN 
WISATA BERKELAS 
DUNIA"  
  
  
  
  
  
  

Membangun 
Perekonomian 
yang tangguh, 
maju, berkeadilan 
dan berkelanjutan 

Mewujudkan Ketahanan 
Pangan Daerah melalui 
Pengembangan Sektor 
Kelautan/Perikanan dan 
Penganekaragaman 
Pangan 
 
Indikator : 
Tingkat konsumsi ikan 
(Kg/Kapita/Tahun) 
 

Urusan Pilihan Bidang 
Kelautan dan 
Perikanan 

Meningkatnya Laju 
Pertumbuhan  Sektor 
Perikanan 
 
 

Persentase Kontribusi 
sektor Perikanan (%) 
 

2 Indikator : 
Jumlah ketersediaan 
pangan pokok (Ton) 

Urusan Wajib Non 
Pelayanan Dasar 
Bidang  Pangan 

Meningkatnya 
ketahanan pangan 
daerah 
 
 

Skor Pola Pangan 
Harapan (PPH) (Skor) 

 
 
                 
  



 

KETERKAITAN RPJMD DENGAN IKU PERANGKAT DAERAH 
 

R P J M D I K U - P D 

VISI : "KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA 
BERKELAS DUNIA" 

TUJUAN SASARAN PROGRAM 

MISI 6 : Membangun Perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan 
berkelanjutan 

            

Tujuan : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan 
berkelanjutan 

            

Sasaran : 3. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan             
1 Meningkatnya Laju 

Pertumbuhan  Sektor 
Perikanan 
 
Indikator : 
Persentase Kontribusi 
sektor Perikanan (%) 
  

1 Pengembangan 
Perikanan Tangkap 
 
Indikator : 
Jumlah Produksi 
Perikanan Tangkap 
(Ton) 

      

      

2 Pengembangan 
Budidaya Perikanan 
 
Indikator : 
Jumlah Produksi 
Perikanan Budidaya 
(Ton) 

        
2 Meningkatnya 

ketahanan pangan 
daerah 
 
Indikator : 
Skor PPH 

1 Peningkatan Ketahanan 
Pangan 
 
Indikator : 
Skor PPH 

Indikator  sasaran : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Indikator : 
Jumlah ketersediaan 
pangan pokok (Ton) 

Indikator  sasaran : Persentase Pertumbuhan PDRB 1 Mewujudkan 
Ketahanan Pangan 
Daerah melalui 
Pengembangan Sektor 
Kelautan/Perikanan 
dan 
Penganekaragaman 
Pangan 
 
Indikator : 
Tingkat konsumsi ikan 
(Kg/Kapita/Tahun) 
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