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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 dapat diselesaikan.  

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan 
dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan 

pembangunan daerah khususnya di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan 
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 

Pamekasan Tahun 2013 – 2018.  
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja maka Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Pamekasan pada setiap akhir tahun anggaran, menyusun Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk dilaporkan kepada Bupati 
Pamekasan melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan. 

Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal 
atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan 

pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. 
Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja capaian 

sasaran strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan, sekaligus 
sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara 
berkelanjutan.  

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang kita lakukan melalui 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 
Pamekasan Tahun 2015 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran Dinas 
Perikanan dan Kelautan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas 
kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perikanan dan 
Kelautan Kabupaten Pamekasan pada tahun – tahun selanjutnya, sehingga dapat 
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mendukung kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan secara 

keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.  
Penyusunan LAKIP Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan 

ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP Dinas Perikanan 
dan Kelautan Kabupaten Pamekasan tidak terlepas dari kekurangan – kekurangan 
sehubungan dengan kendala – kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan telah mengupayakan untuk 
mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pihak – pihak 

terkait . Semoga LAKIP Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan ini 
telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 
Pamekasan tahun 2015. 

Pamekasan,      Februari 2016 
 

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 
KABUPATEN PAMEKASAN 
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RINGKASAN EKSEKUTIF  
 

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan 
yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan 
Kelautan Kabupaten Pamekasan selama Tahun 2015. Capaian kinerja 

(performance results) Tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan Penetapan 
Kinerja (performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan 

Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini 
akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance 

gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan dan Kelautan 

Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang 
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah  

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja 
pada level tujuan, sasaran, indikator dan target. Pengukuran dengan 
menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan 
secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga 
keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat 

dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih 
independen melalui indikator -indikator outcome atau minimal output dari kegiatan 

yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.  

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian Dinas Perikanan dan 
Kelautan Kabupaten Pamekasan tahun 2015 dengan jumlah keseluruhan sasaran 
sebanyak 5 (lima) sasaran dimana terdiri dari 1 (satu) sasaran untuk program / 

kegiatan yang bersifat rutin dan 4 (empat) sasaran yang sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi bidang kelautan dan perikanan. 

Adapun sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil 
sebanyak 2 (dua) sasaran dan sasaran dengan kategori capaian sasaran berhasil 
sebanyak 2 (dua) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran 

program Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 telah mencapai target yang 
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telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat 
dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran 
organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya. 
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DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 

  
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan 
nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 

ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta 
kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam 

perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan 
keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan 
ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup 
untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh 
penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). 
Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu 
dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan 
aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. 

Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, 
berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.  

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya 
adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), 

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung 
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).2  
Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI 

Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas 
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Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-

azasumum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib 
penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas 
proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas–azas 

umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas 
merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inpres 
Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur 

penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang 
dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang 
dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada 
atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai 
akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala 
Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media 
pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga. 

 
B.  DATA UMUM ORGANISASI 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 13 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dijelaskan bahwa 
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan merupakan unsur Pelaksana 

Pemerintah Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan 

Bupati Pamekasan Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi 
Dinas Perikanan dan Kelautan menetapkan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Pamekasan mempunyai tugasmelaksanakan urusan pemerintahan 
daerah bidang perikanan dan kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 
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Untuk melaksanakan tugas yang disebutkan dalam Peraturan Bupati 

Pamekasan Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Pamekasan Nomor 28 Tahun 2013tersebut, Kepala Dinas selaku pimpinan 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan dan 
kelautan; 

2. Pembinaan teknis dan pengembangan usaha bidang perikanan dan kelautan; 
3. Pemberian bimbingan, pengawasan dan perlindungan bidang perikanan dan 

kelautan; 
4. Pengelolaan, bimbingan, dan pelayanan bidang perikanan dan kelautan; 

5. Pembinaan masyarakat pesisir dan pendayagunaan sumber daya perikanan 
dan kelautan;; 

6.   Pengkajian dan aplikasi penerapan teknologi tepat guna, eksplorasi dan 
teknologi kelautan; 

7. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, 
perencanaan dan keuangan; dan 

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya. 

 
C.  STRUKTUR ORGANISASI 

Susunan Organisasi pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 
Pamekasan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 13 

Tahun 2013 dan dijabarkan tugas dan fungsinya dalam Peraturan Bupati 
Pamekasan Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati 
Nomor 28 Tahun 2013sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 
2. Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program, pengelolaan urusan 
kepegawaian, urusan umum, yang meliputi kegiatan surat menyurat, 

penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dan 
urusan keuangan.  Berikut fungsi Sekretariat : 

b. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan; 
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c. Pengelolaan urusan rumah tangga perlengkapan dan inventaris kantor; 

d. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta 
pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor; 

e. Pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan 

kesejahteraan pegawai dan karir pegawai; 
f. Penyiapan dan pengolahan data dalam penyusunan program dan 

perencanaan; 
g. Pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan 

pelaporan; 
h. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta 

pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan 
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
 

3.   Sekretariatmembawahi 3 (tiga) sub bagian,yaitu : 
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan; 
b. Melaksanakan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, 

pendistribusian dan tata kearsipan; 
c. Melaksanakan urusan rumah tangga perlengkapan dan inventaris kantor; 

d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor; 
e. Melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi 

perjalanan dinas;  
f. Melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian 

barang kebutuhan dinas; 

g. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai 
serta usaha peningkatan mutu pengetahuan disiplin pegawai dan 

kesejahteraan pegawai; 
h. Menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi 

kepegawaian; dan 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas : 
a. Menyusun rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan; 
b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan 

rencana strategis pembangunan bidang perikanan dan kelautan;  
c. Mengumpulkan dan menformulasikan data untuk bahan penyusunan 

program dan perencanaan; 
d. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja; 

e. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas 
kantor; 

f. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan; 
g. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan 

tahunan pembangunan bidang perikanan dan kelautan; 
h. Menyusun laporan tahunan dan laporan lainnya; 
i. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk analisis dan evaluasi 

penyusunan laporan pelaksanaan rencana program; 
j. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan 

pelaksanaan program; 

k. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program 
kegiatan; 

l. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan 
m.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
 

3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin serta 
mengelola administrasi keuangan; 

b. Mengelola tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran 
pembangunan termasuk gaji pegawai; 

c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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4. Bidang Perikanan dan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan 
pengembangan dan pemberdayaan perikanan dan budidaya. Untuk 
melaksanakan tugasnya, maka Bidang Perikanan dan Budidaya mempunyai 

fungsi : 
a. Perencanaan, pendataan dan evaluasi bidang perikanan dan budidaya; 

b. Pelaksanaan bimbingan teknis manajemen usaha budidaya ikan, 
pembenihan, kesehatan dan pakan ikan; 

c. Penghitungan prakiraan produksi hasil pembudidayaan dan pembenihan ikan 
air tawar / payau / laut; 

d. Pemberian dukungan fasilitas usaha bagi pembudidaya ikan dan usaha 
perbenihan rakyat; 

e. Perencanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air 
tawar, air payau dan laut; 

f. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

g. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja bidang perikanan dan 
budidaya; dan  

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

 
Bidang Perikanan dan Budidayamembawahi : 

1) Seksi Budidaya mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan analisis pengadaan sarana 

budidaya; 

b. Melaksanakan inventarisasi data penyusunan program kerja dan 
evaluasi budidaya ikan;  

c. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis pembudidayaan ikan;  
d. Merencanakan pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan;  

e. Memberikan rekomendasi teknis usaha budidaya ikan;  
f. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan dalam rangka sertifikasi 

budidaya;  
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g. Memetakan potensi dan pemanfaatan serta pengelolaan sumberdaya 

lahan pembudidayaan ikan;  
h. Melakukan pemantauan dan pengawasan kawasan pembudidayaan;  
i. Memberikan rekomendasi penertiban izin usaha perikanan dan / atau 

izin yang sejenis di bidang pembudidayaan ikan yang tidak 
menggunakan tenaga kerja asing;  

j. Menetapkan tata ruang budidaya laut, budidaya air payau dan 
budidaya ikan air tawar;  

k. Menyediakan data / informasi pengembangan budidaya ikan;  
l. Memberikan bimbingan teknis manajemen dan pengelolaan prasarana 

irigasi untuk pembudidayaan ikan; dan  
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan 

dan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

2) Seksi Pembenihan mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. Melaksanakan inventarisasi data, penyusunan program kerja dan 

evaluasi pembenihan;  
b. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis pembenihan;  

c. Memberikan rekomendasi teknis usaha pembenihan;  
d. Memberikan bimbingan usaha perbenihan, menetapkan mutu benih, 

serta melakukan pengawasan peredaran benih ikan;  
e. Melaksanakan perencanaan pembangunan dan pengelolaan balai benih 

ikan air tawar, air payau dan air laut;  
f. Melaksanakan koordinasi dengan UPTD Balai Benih Ikan;  
g. Mengembangkan kawasan pembenihan air tawar, air payau dan laut;  

h. Melaksanakan sistem informasi benih;  
i. Memberikan bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi benih;  

j. Melaksanakan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana 
pembenihan; dan  

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan 
dan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya. 
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3) Seksi Kesehatan dan Pakan Ikan mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan hama penyakit ikan 
serta penanggulangan pencemaran perairan; 

b. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian hama dan penyakit ikan 

serta pencemaran perairan; 
c.  Melaksanakan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan; 

d. Melaksanakan inventarisasi data, penyuusunan program kerja dan 
evaluasi kesehatan dan pakan ikan; 

e. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis kesehatan dan pakan 
ikan; 

f.  Melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan hama 
dan penyakit ikan; 

g. Merencanakan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan dan 
pakan ikan; 

h. Mengamati, mengidentifikasi, memetakan, mengendalikan dan 
memberikan bimbingan teknis cara pencegahan dan penanggulangan 
serta pernberantasan hama dan penyakit ikan; 

i.  Memantau peredaran mutu pakan ikan, bahan baku pakan ikan dan 

peredaran obat ikan; 
j.  Memberikan bimbingan teknis pengadaan, penggunaan dan peredaran 

obat ikan; 
k. Memantau, mengawasi dan menanggulangi dampak pengadaan, 

penggunaan dan peredaran obat ikan; 
i.   Memberikan rekomendasi atas peredaran pakan ikan; 
m. Melaksanakan inventarisasi serangan hama dan penyakit ikan; 

n.  Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja; dan 
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan 

dan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

5. Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya perikanan dan 



9 
 

LAKIP Dinas Perikanan dan Kelautan    
Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 
 

kelautan. Sedangkan fungsi Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 

sebagai berikut : 
a. Perencanaan, pendataan dan evaluasi pengelolaan, pengembangan, 

pemberdayaan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan; 

b. Penetapan kebijakan dan perencanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi 
serta pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan; 

c. Pemberian bimbingan teknis ekplorasi, ekploitasi, konservasi, pengelolaan 
dan rehabilitasi sumberdaya alam hayati; 

d. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran  
pelaksanaan tugas; 

e.  Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja; 
f. Penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis di bidang 

perikanan tangkap; 
g. Penyiapan bahan perumusan programn dan kebijakan teknis di bidang 

sumber hayati dan pengawasan lingkungan; 
h. Pendataan dan penyajian informasi sumber daya kelautan serta pemantauan 

dan pengendalian terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan; 
i.  Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi 

bidang eksploitasi teknologi kelautan; 
j. Penyusunan pedoman pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan 

pengelolaan sumberdaya kelautan; 
k. Perencanaan, pendayagunaan serta bimbingan dan pembinaan masyarakat 

pesisir; 
l.  Penyiapan perencanaan konservasi, pengawasan sumber daya kelautan dan 

pemberdayaan masyarakat pesisir; dan 

 m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya. 

 
 Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan membawahi : 

1) Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas : 
a. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan analisis pengembangan dan  

pengendalian penangkapan ikan laut dan perairan umum; 
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b. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis penangkapan ikan; 

c.Memberikan rekomendasi teknis untuk mengurus ijin usaha penangkapan 
ikan dan atau ijin yang sejanis; 

d. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan analisis pengembangan 

sarana penangkapan ikan; 
e. Melakukan prakiraan dan perhitungan produksi hasil perikanan tangkap, 

peredaran dan penggunaan alat tangkap dan mesin perikanan; 
f. Melaksanakan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan 

penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah; dan 
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumberdaya 

Perikanan dan Kelautan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 
2) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir mempunyai tugas : 

a. Merencanakan pengadaan dan pengelolaan sarana dan metode 
pembinaan masyarakat pesisir; 

b. Mengidentifikasi secara teknis terhadap keadaan sosial ekonomi 
masyarakat pesisir; 

c. Melaksanakan perencanaan, pendataan, dan evaluasi pengelolaan  

sumberdaya laut dan pesisir; 
d. Mengelola potensi laut, pantai, jasa kelautan, benda berharga dan wisata 

bahari; 
e. Membantu melaksanakan pemetaan tata ruang lingkungan pemukiman 

pesisir potensi sumberdaya perikanan dan kelautan; 
f.  Memfasilitasi kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak untuk 

nelayan dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan/ premium; 

g. Mengkoordinasikan pembinaan terhadap kelembagaan kelompok 
masyarakat pesisir dan pengelolaan sumberdaya; dan 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang  
Sumberdaya Perikanan dan Kelautan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Laut dan Pesisir 

mempunyai tugas : 
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a. Melaksanakan perencanaan, pendataan dan evaluasi pengendalian 

sumberdaya dan lingkungan; 
b. Melaksanakan pengendalian, perlindungan dan pengawasan sumberdaya 

perikanan dan kelautan yang meliputi pasir laut/pasir besi, pulau kecil, 

perairan umum/waduk, dan perlindungan terhadap habitat hayati 
ataupun non hayati guna terjaganya kelestarian lingkungan; 

c. Membantu penanganan penegakan hukum terhadap tindakan 
pelanggaran perikanan dan kelautan; 

d. Mensosialisasikan kebijakan darat peraturan perundang-undangan 
perikanan dan kelautan; 

e. Melakukan pengawasan perlindungan sumberdaya ikan di wilayah laut 
dan daratan; 

f.  Melakukan kegiatan rehabilitasi dan konservasi untuk kawasan pesisir, 
pulau kecil dan perairan umum yang telah mengalami kerusakan; 

g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama 
dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengendalian dan 
pengawasan laut dan perairan umum secara terpadu; 

h. Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di perairan daerah 

dengan jarak 4 (empat) mil terhadap aktivitas kapal perikanan; dan 
i.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumberdaya 

Perikanan dan Kelautan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

6. Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas 
memberikan layanan data dan informasi, mengembangkan sumberdaya 
manusia dan kelembagaan, serta memproses perizinan usaha perikanan 

dengan fungsi sebagai berikut : 
a. Pelaksanaan perencanaan, pendataan dan pengembangan sumbedaya 

manusia; 
b. Perencanaan dan pembinaan teknis pelayanan data dan informasi; 

c. Penyusunan kebijakan perencanaan pelayanan data dan informasi, serta 
pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan; 
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d. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
e. Penerbitan surat rekomendasi sebagai persyaratan izin usaha perikanan;  
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 
 

Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumberdaya Manusiamembawahi : 
1) Seksi Pelayanan Data dan Informasi mempunyai tugas : 

a. Merencanakan pelayanan data dan informasi; 
b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyusun data bidang 

perikanan dan kelautan; 
c. Menyusun monografi atau peta potensi perikanan dan kelautan; 
d. Melaksanakan pelayanan data dan informasi pembangunan perikanan 

dan kelautan; 
e. Melaksanakan sistem informasi perikanan dan kelautan; 
f. Mengkoordinasikan penerbitan surat rekomendasi sebagai persyaratan 

izin usaha perikanan; 
g. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas; dan 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan 

dan Pengembangan Sumberdaya Manusia sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

 
2) Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan mempunyai 

tugas : 

a. Melaksanakan perencanaan, pendataan, dan evaluasi pengembangan 
sumberdaya manusia dan kelembagaan; 

b. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis kelembagaan dan 
pengembangan sumberdaya manusia; 

c. Melaksanakan lomba dinamika kelompok; 
d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
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e. Melaksanakan pengembangan, pemberdayaan dan penguatan 

kelembagaan perikanan dan kelautan; 
f. Membina dan mengembangkan kemampuan kelompok usaha 

pembudidaya, pengolah, bakul dan kelompok nelayan; dan 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan 
dan Pengembangan Sumberdaya Manusia sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
 

7.  Bidang Usaha Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan  
pembinaan usaha permodalan dan pernasaran serta pengembangan 

pengolahan dan mutu, yang mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis di bidang 

pengembangan pengolahan dan mutu, permodalan serta pemasaran; 
b. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama pengembangan sarana bidang 

usaha perikanan dan kelautan; 
c. Pelaksanaan bimbingan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan 

pengolahan hasil, usaha pemasaran, investasi serta permodalan usaha 
perikanan dan kelautan; dan 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya. 

 
Bidang Usaha Perikanan dan kelautan membawahi : 

1) Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas : 
a. Melaksanakan pembinaan teknis serta pengawasan pengendalian mutu 

dan pengolahan hasil perikanan; 

b. Merencanakan pengembangan sarana dan prasarana pengendalian mutu 
dan pengolahan hasil perikanan; 

c. Memberikan bimbingan penerapan teknologi panen,pascapanen dan 
pengolahan hasil; 

d. Memberikan rekomendasi teknis kelayakan mutu hasil perikanan dan izin 
usaha pengolahan atau izin yang sejenis; 
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e. Melaksanakan pengawasan pengendalian mutu dan pengolahan hasil 

perikanan; 
f. Memberikan bimbingan dan pengawasan Program Manajemen Mutu 

Terpadu atau Hazard Analysis Critical Control Points pada unit 

pengolahan alat transportasi dan unit penyiapan hasil perikanan; 
g. Memberikan bimbingan pengadaan, pengelolaan, dan pendistribusian 

bahan baku dan hasil bahan pangan asal ikan; dan 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha 

Perikanan dan Kelautan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

2) Seksi Bina Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas : 
a. Mengembangkan informasi pasar produk perikanandan kelautan; 
b. Mengembangkan sarana dan prasarana usaha pemasaran produk 

perikanan dan kelautan; 
c. Melaksanakan pameran promosi produk hasil perikanan dan hasil laut; 
d. Memberikan bimbingan analisis usaha dan pengembangan pemasaran 

hasil perikanan dan hasil laut kepada pelaku usaha/bisnis di bidang 
perikanan dan kelautan; 

e. Memantau dan mengawasi rantai pemasaran dan stabilitas  harga 
produk perikanan dan kelautan; 

f. Melaksanakan pembinaan dalam pelelangan ikan; 
g. Memberikan bimbingan kepada pedagang ikan atau bakul ikan; dan 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha 
Perikanan dan Kelautan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
8.Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. 
Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang 
pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang 

tugasnya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. Jumlah tenaga 

fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya. Jenis, 
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jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan perundang-

undangan. 
 

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau yang disingkat UPTD merupakan unsur 
pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis kegiatan operasional 
dan/atau kegatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau 
beberapa kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi 
a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidang tugas 

operasionalnya di Lapangan 
b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional 

 UPTD terdiri atas : 
1. Kepala UPTD 
2. Sub Bagian Tata Usaha 
3. Staf UPTD 

KOMPOSISI PERSONIL 
1. Menurut jenjang jabatan 

NO JABATAN JUMLAH( Orang ) 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

Kepala Dinas 
Sekretaris 
Kepala Bidang 
Kepala Seksi 

Kepala Sub Bagian 
Kepala UPTD 
Kepala Sub Bagian UPTD 
Staf Administrasi 

1 
1 
4 
10 

3 
2 
2 
19 
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2. Menurut Kepangkatan 

NO PANGKAT / GOLONGAN JUMLAH( Orang ) 

1 
2 
3 
4 

Pembina  / IV 
Penata / III 
Pengatur / II 
Juru / I 

5 
28 
9 
- 

 
3. Menurut Tingkat Pendidikan 

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH( Orang ) 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

Strata II / Pasca Sarjana 
Strata I / Sarjana 

Sarjana Muda 
SLTA / Sederajat 
SLTP / Sederajat 
SD / Sederajat 

6 
21 

4 
11 
- 
- 

 
Adapun struktur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 

Pamekasan dapat dilihat dibawah ini. 
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Kepala UPTD BBI Teja Timur 
ACH. EFFENDI 

NIP. 19600801 198508 1 003 
 

STRUKTUR ORGANISASI  

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PAMEKASAN 

 
 

 

Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

 
SUYANTO, MS, SH 

NIP. 19651220 199003 1 010 
 

Sub Bagian  
Perencanaan 

 
LUTHFIE ASY’ARI,S.PI 

NIP. 19780524 200604 1 016 
 

Sub Bagian 
Keuangan 

 
ENY BUDIARTI, SH 

NIP. 19680314 199602 2 001 
 

 
KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan 

Ir. NURUL WIDIASTUTI 
NIP. 19640229 199003 2 005 

Sekretaris 
FATHOR RASYID, SE, M.Si 

NIP. 19631109 198603 1 011 

Bidang Sumberdaya 
Perikanan dan Kelautan 

Ir. MOHAMMAD ISTAMAM, M.Si 
NIP. 19670809 199403 1 013 

 

 
Seksi Perikanan Tangkap 

 
HAIRUL ANWAR, S.Sos, MM 
NIP. 19711110 199212 1 002 

 

Seksi Pengelolaan 
Sumberdaya Laut dan 

Pesisir 
MUZANNI, SH, M.Si 

NIP. 19700615 199403 1 008 

Seksi Pengawasan dan 
Pengendalian Sumberdaya 

Laut dan Pesisir 
BAMBANG BUDI SANTOSO,S.Sos 
NIP. 19671223 198810 1 001 

 

Bidang Perikanan  dan 
Budidaya 

KUSNO HADIKUSUMO, SP 
NIP. 19590620 198503 1 014 

 

 
Seksi Budidaya 

 
SRI PUJI HARIJANI,S.Pi 

NIP. 19790908 200501 2 004 

 
Seksi Pembenihan 

 
SLAMET ALI YUNUS 

NIP. 195990901 198602 1 003 
 

Seksi Kesehatan dan  
Pakan Ikan 

 
SUTARSO ARIF SAIDI, SE 
NIP. 19591223 198003 1 005 

UPTD 

Kepala TPI Branta Pesisir  
ZAINOL ARIFIN 

NIP. 196580731 199401 1 001 
 

Sub Bagian  Tata Usaha 
HADI AGUS SUBENO, A.Md 

NIP. 19770817 200501 1 011 

Sub Bagian  Tata Usaha 
ACHDIYAT ZINAL ARIFIN 

NIP. 19640321 199302 1002 

Bidang Usaha Perikanan 
dan Kelautan 

 
Drs. ABD.WAHID 

NIP. 19600411 1980101 001 
 

Seksi Mutu dan 
Pengolahan Hasil 

 
SRI LUSIA SUSANTI, S.Pi 
NIP. 19811202 200903 2 005 

 

 Seksi Bina Usaha dan 
Pemasaran 

 
ABD. SYAKUR 

NIP. 19640423 198503 1 008 
 

Bidang Pelayanan dan 
Pengembangan SDM  

 
Drs. ZAINODDIN,MM 

NIP. 19630922 199203 1 005 
 

Seksi Pelayanan Data dan 
Informasi 

 
SRI SUKISTIYANI 

NIP. 19600620 198102 2 002 
 

Seksi Pengembangan SDM dan 
Kelembagaan 

 
FARID ANSHORI, S.Sos 

NIP. 19670804 198708 1 001 
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D.  ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH / SEDANG DIHADAPI 

ORGANISASI 
 

Isu dan masalah strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Perikanan dan 
Kelautan Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2015 meliputi : 
1) Minimnya infrastruktur di sentra – sentra budidaya perikanan dan kelautan 

dalam upaya pengembangan usaha dan peningkatan produksi; 
2) Eksploitasi sumberdaya perikanan dengan penggunaan alat tangkap modern 

yang tidak ramah lingkungan serta menyalahi batas / jalur pelayaran / 
penangkapan; 

3) Pengrusakan ekosistem pantai dan laut baik dengan pengeboman, 
penebangan mangrove, penambangan liar, dan reklamasi; 

4) Minimnya upaya pelestarian dan pengendalian ekosistem pantai dan laut 
apalagi kewenangan tersebut sudah menjadi tanggung jawab pemerintah 

provinsi sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014; 
5) Sering terjadinya kecelakaan laut diakibatkan kurangnya kewaspadaan dari 

nelayan serta minimnya alat keselamatan (safety rescue) nelayan; 
6) Rendahnya tingkat kepatuhan nelayan terhadap penggunaan alat tangkap 

tidak ramah lingkungan; 
7) Sulitnya merubah mind set pelaku usaha perikanan dalam mendukung 

program industrialisasi perikanan dan kelautan; 
8) Belum optimalnya penerapan CPIB dan CBIB oleh pembudidaya; 
9) Harga pakan ikan yang mahal bagi pembudidaya ikan air tawar; 

10) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat khususnya di wilayah 
non pesisir; 

11) Pengurusan badan hukum bagi kelompok usaha perikanan baik nelayan, 
pembudidaya, pengolah pemasar ikan dan petambak garam yang relatif 

mahal dan sulit. 
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E. DASAR HUKUM 

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) adalah : 

1) TAP MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 

2) Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 

3) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
4) Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

5) Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 
6) Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 
7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
8) Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 
9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah; 

10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

11) Instruksi PresidenNomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

12) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
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Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 
14) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

15) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang  Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja  Instansi 
Pemerintah; 

16) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 13 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 

17) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan 
Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan. 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 
 
 

A.  Rencana Stratejik (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran) 
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu 

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang tugas dan fungsinya di 
sektor perikanan dan kelautan. Kebijakan dan strategi di sektor perikanan dan 

kelautan ditujukan untuk meningkatkan produksi, mutu dan kualitas perikanan, 
khususnya meningkatkan produksi, mutu dan kualitas ikan beserta produk 

olahannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan protein ikani di Kabupaten 
Pamekasan dan Propinsi Jawa Timur pada umumnya. Perencanaan Kegiatan Dinas 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 mengacu pada 
kebijakan yang telah di tetapkan pada Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 – 2018 serta telah disesuaikan dengan RJPMD 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 – 2018. Dengan demikian Dinas Perikanan dan 
Kelautan Kabupaten Pamekasan perlu terus memanfaatkan peluang, potensi dan 
kekuatan menuju perubahan kearah yang lebih baik yang dilakukan secara 

bertahap, terencana konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan 
akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat. 

V I S I 
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas 

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan akan diusahakan dan apa yang akan 

dicapai. Visi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan adalah : 
Bertolak dari visi Kabupaten Pamekasan yakni : “ Terwujudnya 

Pamekasan yang Bersih, Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Berlandaskan 
Iman dan Taqwa Didukung Aparat yangProfesional “, serta sejalan dengan 
menurunnya daya dukung sumberdaya alam, maka harus ada keseimbangan antara 
pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya.  Pemanfaatan sumberdaya perikanan 
dan kelautan tidak untuk saat ini saja tetapi juga untuk generasi mendatang. 
Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan juga harus menempatkan 
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masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan sebagai 

subyek utama pembangunan berkelanjutan. 
Pemikiran tersebut mendasari visi Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Pamekasan yang dirumuskan sebagai berikut : 
 
 
 
 
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kabupaten Pamekasan mempunyai misi yang jelas sesuai dengan mandat 

yang diterima yaitu : 

M I S I 
 Meningkatkan kapasitas kelembagaan, perbaikan sarana prasarana dan kualitas 

SDM dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan 
profesionalismeaparatur dalam rangka pelayanan prima 

 Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perikanan dan kelautan 
berbasis teknologi dan sumberdaya lokal yang unggul. 

 Mewujudkan keseimbangan ekosistem sumberdaya alam untuk mendukung 

pembangunan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan. 
 Mengembangkan usaha perikanan dan kelautan sebagai usaha ekonomi 

produktif yang mandiri dan berdaya saing 
 Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM pelaku usaha 

perikanan 
 

TUJUAN 
Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Perikanan 

dan Kelautan Kabupaten Pamekasan menetapkan tujuan terpilih sebagai berikut : 
1. Mendorong peningkatan kinerja dan kualitas SDM Aparatur serta penyediaan 

sarana prasarananya dalam mewujudkan pelayanan prima bagi pelaku usaha 

perikanan dan kelautan. 
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan dengan 

memanfaatkan potensi sumberdaya secara lestari dan berkelanjutan. 
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3. Meningkatkan kelestarian lingkungan dan pemanfaatannya melalui partisipasi 

masyarakat pesisir. 
4. Meningkatkan kemandirian pelaku usaha perikanan melalui pengembangan 

usaha dan kualitas produk perikanan. 

5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan mengoptimalkan partisipasi dan 
profesionalisme pelaku usaha perikanan. 

       
SASARAN 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai 
secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran organisasi 

merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. 
Sasaran-sasaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan serta bentuk 

kegiatan pembangunan pada Tahun Anggaran 2015 dirumuskan sesuai dengan 
tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :  

Tujuan 1. Mendorong peningkatan kinerja dan kualitas SDM aparatur 
serta penyediaan dan perbaikan sarana prasarananyadalam  
mewujudkan pelayanan prima bagi pelaku usaha perikanan 
dan kelautan 

Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan 
Sasaran 

Uraian Indikator 
Output 

Indikator 
Outcome Kebijakan Program 

1. Meningkatnya 
kapasitas 
kelembagaan 
dan kualitas 
SDM aparatur 
 

2. 
Meningkatnya

pelayanan,per
baikan/pemeli

haraan sarana 
prasarana dan 

 Bertambahnya 
wawasan/keilm
uan aparatur 
 

 
 
 Meningkatnya 

pelayanan 
prima bagi 
masyarakat, 

khususnya 
pelaku usaha 

 Peningkatan 
kinerja 
aparatur 
 
 
 

 Masyarakaty

ang 
mendapat 
kan 
pelayanan 
prima oleh 

 Pengiriman 
aparatur ke 
diklat 
teknis 

 
 

 Rapat 
koordinasi 
dan 
evaluasi 
kinerja 

secara 

 Peningkatan  
kapasitas 
sumberdaya 
aparatur 

 
 
 Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

 Peningkatan 

sarana dan 
prasarana 
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disiplinaparatu

r 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

perikanan dan 

kelautan 
 
 Terpelihara nya 

sarana/ 
prasarana 

(asset) dinas 
 Tersedianya 

sarana 
prasarana 
aparatur 
 
 

 
 

 
 

 

aparatur 

semakin 
banyak 

 Asset – 
asset dinas 
terpelihara 

dengan baik 
 Kebutuhan 

sarana 
prasarana 
dinas 
terpenuhi 

 

 
 

 

rutin 

 Pemberian 

penyuluhan 
kepada 
pelaku 

usaha 
perikanan 

dan 
kelautan 

 Pemberian 

data dan 
informasi 

kepada 

masyarakat
,khususnya 

pelaku 
usaha 

perikanan 

 Tersedia-

nya sarana 
prasarana 
aparatur 
dan 
pemelihara
-an fasilitas 
perkantoran 

aparatur 
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Tujuan 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dan 
kelautan dengan memanfaatkan potensi sumber daya secara 
lestari dan berkelanjutan 

Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan 
Sasaran 

Uraian Indikator Output Indikator 
Outcome Kebijakan Program 

1.Meningkat-nya 

produksi dan 
pendapatan 

pelaku usaha 
perikanan dan 
kelautan 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Meningkatnya 

jumlah produksi 
sektor kelautan 

dan perikanan 
baik budidaya, 
tangkap 
maupun produk 
olahan 

 Meningkatnya 
pendapatan 

pelaku usaha 
perikanan 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Bertambahn

ya 
pendapatan 

pelaku 
usaha 
perikanan 
 
 
 

 Meningkatn
ya 

kesejahtera
an pelaku 
usaha 
perikanan 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Pengemban

gan dan 
diversifikasi 

usaha 
budidaya 
yang 
berdaya 
saing dan 
ramah 
lingkungan 

 Pengemban
gan dan 
diversifikasi 
usaha 
perikanan 
tangkap 
yang 
efisien, 

lestari dan 
berbasis 
kerakyatan 
dan ramah 
lingkungan 

 Pengemban
gan dan 

diversifikasi 
produk 

 Pengemban

gan 
Budidaya 

Perikanan 
 Pengemban
gan 

Perikanan 
Tangkap 

 Optimalisasi
Pengelolaan 

dan 
pemasaran 
produksi 
perikanan 
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olahan 

dengan 
menjaga 
kualitas dan 
mutu 

 Penerapan 

teknologi 
tepat guna 

(TTG) baik 
budidaya, 
penangkapan 
dan 
pengolahan 

 
Tujuan 3.Meningkatkan kelestarian lingkungan dan pemanfaatannya 

melalui partisipasi masyarakat pesisir 
 

Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan 
Sasaran 

Uraian Indikator 
Output 

Indikator 
Outcome Kebijakan Program 

1. Meningkatnya 

sumberdaya 
perikanan 

dan kelautan 
yang lestari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luasan lahan 

sumberdaya 
kelautan dan 
direvitalisasi 

 

 

 

 Tersedianya 
infrastruktur 

khususnya 
jalan 
akses/lingkun
gan yang 

 Meningkatn

ya luasan 
lahan 
sumberdaya 
kelautan 
yang 
direvitalisasi 

 Bertambah 
nya jalan 

akses/lingku
ngan yang 

layak dan 
reprensenta

 Revitalisasi 

sumberdaya
perikanan 
dan kelautan 
melalui 
partisipasi 
masyarakat 
pesisir. 

 Rehabilitasi 

infrastruktur
di wilayah 

pemukiman 
masyarakat. 

 Pengembanga

n Budidaya 
Perikanan 

 Pengembanga

n Perikanan 
Tangkap 

 OptimalisasiPen

gelolaan dan 
pemasaran 
produksi 
perikanan 
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layak dan 

representatif. 

 Optimalisasi 
fungsi dan 
peran serta 
kelompok 
masyarakat 
pengawas 
dalam 
pengawasan, 

pengendalian
, pengelolaan 
sumbrdaya 
perikanan 
dan kelautan. 

 

 

 

 

tatif 

 

 Terpelihara
nya 

kelestarian 
sumberdaya 

perikanan 
dan 
kelautan 
dengan baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peningkatan 

pelayanan 
dalam 
rangka 
pemberdaya
an 
masyarakat 
perikanan 
dan 
kelautan. 

 Penanggulan

gan illegal 
fishing 

melalui 
penertiban 
usaha 
perikanan 
dan 
kelautan. 

 
Tujuan 4. Meningkatkan kemandirian pelaku melalui pengembangan 

usaha dan kualitas produk perikanan. 
 

Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan 
Sasaran 

Uraian Indikator 
Output 

Indikator 
Outcome 

Kebijakan Program 

1. Meningkatnya 
usaha 
perikanan 

sebagai usaha 
ekonomi 

produktif yang 
mandiri dan 

 Meningkatnya 
jumlah 
kelompok 
pelaku usaha 
perikanan 
dan kelautan 

yang 

 Jumlah 

kelompok 
pelaku usaha 

perikanan 
dan kelautan 

yang 
memiliki 

 Sosialisasi 

kepada 
kelompok 

pelaku usaha 
perikanan 

tentang 
Peraturan 

Pemberdayaan 
masyarakat 
Dalam 
Pengawasan 
dan 
Pengendalian 

Sumber Daya 
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berdaya saing 

 
 
 
 
. 

memiliki 

sertifikat 
maupun 
berbadan 
hukum 

 Meningkatnya 
kualitas dan 
mutu produk 

perikanan 
baik 
budidaya, 
penangkapan 
dan 
pengolahan 

 Meluasnnya 

area 
pemasaran 
produk 
perikanan 
dan kelautan 
 

 
 
 

sertifikat 

maupun 
berbadan 
hukum 
bertambah 

 Meningkat 

nya daya jual  
perikanan, 

baik 
budidaya, 

penangkapan 
dan 
pengolahan 

 
 Meningkat 

nya luas area 
pemasaran 

produk 
perikanan 

Undang-

Undangan 
khususnya 
tentang 
perikanan 

 Penerapan 

CBIB pada 
budidaya, 

HACCP pada 
produk olahan 

dan Cold 
Chain System 
pada 

penangkapan 
ikan. 

 Promosi 
produk 

unggulan 
perikanan dan 

kelautan, 

rehabilitasi 
sentra 

pemasaran 
ikan 

tradisional 
serta gerakan 

memasyarakat
kan makan 
Ikan 
(GEMARIKAN) 

Kelautan 
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Tujuan 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan 
mengoptimalkan partisipasi dan profesionalisme pelaku 
usaha perikanan. 

 

Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan 
Sasaran 

Uraian Indikator 
Output 

Indikator 
Outcome 

Kebijakan Program 

1. Meningkatnya

kualitas dan 
profesionalis

me pelaku 
usaha 

perikanan 
 
 
 
 
 
 
 

 Meningkatnya 
wawasan, 
kapasitas dan 
kredibilitas 
kelompok 
usaha 

perikanan baik 
dalam 

manajemen 
serta 
administrasi 

 Meningkatnya 
kesadaran 
dari pelaku 

usaha dalam 
mengurus 

izin usaha 
baik nelayan, 

pembudidaya 
maupun 
pengolah dan 

pemasar 
 Meningkatnya 

kelas 
kelompok 

pelaku usaha 
perikanan, 

 Meningkat 
nya  
kemandirian 
kelompok 
usaha 
perikanan 
 
 

 
 
 

 Meningkat 

nya jumlah 
pelaku usaha 
perikanan 
yang 
mengurus 
izin usaha 
 

 
 

 
 Jumlah 

kenaikan 
kelas pelaku 
usaha 

 Pembinaan 
dan 
pemantapan 
manajemen 
administrasi 
kelompok 
pelaku usaha 
perikanan 

 Sosialisasi 
kepada pelaku 
usaha 
perikanan 
terkait 
kepengurusan 
izin usaha 
perikanan 
yang mudah 

cepat tanpa 
dipungut biaya 

 Penguatan 
kapasitas 
kelembagaan 
kelompok 
usaha 

perikanan 
melalui 

 Peningkatan 
Kapasitas 
Sumberdaya 

Aparatur 

 Optimalisasi 
pengelolaan 
dan 
pemasaran 

produksi 
perikanan 
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baik KUB, 

POKDAKAN 
dan 
POKLAHSAR 

 

perikanan 

bertambah 
 
 
 
 

peningkatan 

tertib 
administrasi, 
pengembangan 
produksi dan 

usaha 
 

 

B. PERJANJIAN KINERJA 

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2015 
terusberupaya dan berkomitmen untuk menetapkan sasaran, indikator kinerja 

sasaran beserta targetnya berdasarkan Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Pamekasan yang telah disusun untuk jangka waktu 2013 - 2018 yang 

dipilih dalam rangka mengatasi isu strategis tersebut sebagai berikut : 

Tujuan 1. Mendorong peningkatan kinerja dan kualitas SDM aparatur, 
serta penyediaan dan perbaikan sarana prasarananya  yang 
dapat mewujudkan pelayanan prima bagi pelaku usaha 
perikanan dan kelautan 

No. Uraian Indikator 
Kinerja 

Target Program Anggaran 

1. 
 

 
 

 
 

2. 
 

 
 
 
 
 
 

Meningkatnya 
kapasitas 

kelembagaan 
dan kualitas 

SDM aparatur 
 

Meningkatnyape
layanan,perbaik

an/pemeliharaa
n sarana 
prasarana dan 
disiplinaparatur 
 
 

 Bertambahnya 
wawasan/keil

muan 
aparatur 
 

 
 Meningkatnya 

pelayanan 
prima bagi 
masyarakat, 

khususnya 
pelaku usaha 
perikanan 

dan kelautan 

1 paket 
 

 
 

 
 

15 
Paket 

 
 
 
 
 

 Peningkatan 
Kapasitas 
Sumberdaya 
Aparatur 
 
 

 Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

 Peningkatan 
Sarana dan 
PrasaranaAp
aratur 

 

Rp. 20.000.000 
 

 
 

 
 

Rp. 1.177.265.700 
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 Terpelihara 

nya sarana / 
prasarana 
(asset) dinas 

 Tersedianya 

sarana 
prasarana 
aparatur 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Tujuan 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dan 

kelautan dengan memanfaatkan potensi sumber daya secara 
lestari dan berkelanjutan 

No Uraian Indikator 
Kinerja 

Target Program Anggaran 

1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Meningkat-
nya produksi 

dan 
pendapatan 
pelaku usaha 
perikanan 
dan kelautan 

 
 
 

 Meningkatnyaj
umlah 
produksi 

sektor 
kelautan dan 

perikanan 
baik 

budidaya, 
tangkap 

maupun 
produk 
olahan 

 Meningkatnya 

pendapatan 
pelaku usaha 

perikanan 

21pake
t 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pengembang
an Budidaya 
Perikanan 

 Pengembang
an Perikanan 

Tangkap 
 Optimalisasi 

pengelolaan 
dan 
pemasaran 
produksi 
perikanan 

Rp. 3.955.291.000 
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Tujuan 3. Meningkatkan kelestarian lingkungan dan pemanfaatannya 
melalui partisipasi masyarakat pesisir 

No Uraian Indikator 
Kinerja 

Target Program Anggaran 

1. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Meningkatnya
sumberdaya 
perikanan 
dan kelautan 
yang lestari 
 
 

 
 

 

 Luasan lahan 

sumberdaya 
kelautan dan 

revitalisasi 

 Tersedianya 

infrastruktur 
khususnya 
jalan 

akses/lingkun
gan yang 

layak dan 
representatif. 

 Optimalisasi 
fungsi dan 
peran serta 
kelompok 
masyarakat 
pengawas 
dalam 
pengawasan, 
pengendalian

, pengelolaan 
sumbrdaya 

perikanan 
dan kelautan. 

5 
Paket 

 
 
 
 
 

 
 

 Pemberdaya
-
anMasyarak
at Dalam 
Pengawas-
an dan 
Pengendali-

an Sumber 
Daya 

Kelautan 

Rp.720.000.000 
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Tujuan 4.  Meningkatkan kemandirian pelaku usaha perikanan melalui 
pengembangan usaha dan kualitas produk perikanan 

No Uraian Indikator 
Kinerja Target Program Anggaran 

1. Meningkatnya 
usaha 
perikanan 
dan kelautan 
sebagai 
usaha 
ekonomi 

produktif 
yang mandiri 

dan berdaya 
saing 

 
 

 

 Meningkatnya 
jumlah 

kelompok 
pelaku usaha 
dan kelautan 
yang 
memiliki 

sertifikat 
maupun 

berbadan 
hukum 

 Meningkatnya 
kualitas dan 
mutu produk 
perikanan  

 Meluasnnya 
area 

pemasaran 
produk 

perikanan 
dan kelautan 

7 
paket 

Pemberdayaan 
masyarakat 
Dalam 
Pengawasan 
dan 
Pengendalian 
Sumber Daya 

Kelautan 
 

Rp. 930.000.000 

 
Tujuan 5.  Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan 

mengoptimalkan partisipasi dan profesionalisme pelaku 
usaha perikanan 

No. Uraian Indikator 
Kinerja Target Program Anggaran 

1. 

 
 

 

Meningkatnya 

kualitas dan 
profesionalis-

me pelaku 

 Meningkatnya 
wawasan, 
kapasitas dan 
kredibilitas 

- 

 paket 
 

 

 Peningkatan 
Kapasitas 
Sumberdaya 

Aparatur 

- 
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usaha 

perikanan 
 
 
 
 

kelompok 
usaha 

perikanan baik 

dalam 
manajemen 
serta 

administrasi 
 Meningkatnya 

kesadaran 
dari pelaku 

usaha dalam 
mengurus 
izin usaha  

 Meningkatnya 
kelas 
kelompok 

pelaku usaha 
perikanan 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Optimalisasi 
pengelolaan 
dan 
pemasaran 
produksi 

perikanan 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasanpada tahun 2015telah 
melaksanakan strategi kebijakan berupa 6 sasaran strategis sebagai penjabaran 
dari 5tujuanberdasarkanvisi dan misi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 
Pamekasan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan 
Tahun 2013 – 2018. Strategi kebijakan tersebut kemudian juga dituangkan dalam 
Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dari 6 Sasaran strategis tersebut kemudian disusun 
rencana kegiatan yang dalam perumusan kebijakan telah disesuaikan dengan 
Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten 

Pamekasan Tahun 2013 – 2018 serta aspirasi masyarakat. Total kegiatan Dinas 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2015mencakup 

49kegiatanyang dibiayai dari APBD dan 1 kegiatan yang dibiayai dari APBN Tugas 
Pembantuan (TP).  
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C. RENCANA KERJA TAHUNAN 2015 

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis 
(Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan kemudian diturunkan dalam penentuan 
target kinerja untuk pencapaian sasaran jangka pendek (tahunan). Ini bisa 

dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang 
lebih strategis seperti pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Tabel di 

bawah ini berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 
2015. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang 

spesifik dan terukur. 
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 

 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target 

Meningkatnya 
produksi dan 
pendapatan 
pelaku usaha 
perikanan dan 
kelautan 

Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 20.569,08 
 

Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 1.257,06 
 

Jumlah produksi garam Ton 58.931,20 
Jumlah produksi olahan hasil 
perikanan dan kelautan  

Ton 10.595,09 

Jumlah pendapatan rata-rata 
nelayan 

Rupiah 24.283.000 

Jumlah rata – rata pendapatan 
pembudidaya 

Rupiah 101.235.860 

Meningkatnya 
sumber daya 
perikanan dan 
kelautan yang 
lestari 

Luasan lahan sumber daya kelautan 
yang direvitalisasi   

Ha 248,92 

Meningkatnya 
usaha perikanan 
dan kelautan 
sebagai usaha 
ekonomi produktif 
yang mandiri dan 
berdaya saing 

Jumlah pelaku usaha perikanan 
yang sudah memiliki sertifikat 
 

Orang 150 

Meningkatnya 
kualitas dan 
profesionalisme 
pelaku usaha 
perikanan dan 
kelautan 

Jumlah KUB yang aktif dan tertib 
administrasi 

Kelompok 100 

Jumlah POKDAKAN yang aktif dan 
tertib administrasi 

Kelompok 42 

Jumlah POKLAHSAR yang aktif dan 
tertib administrasi 

Kelompok 65 
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Pencapaian sasaran di dalam Rencana Kerja Tahunan tersebut dilakukan 

melalui berbagai program dan kegiatan selama tahun 2015 sebagai berikut: 
Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Tahun 2015 

 
Sasaran Strategis Jumlah 

Program 
Jumlah 

Kegiatan 
Meningkatnya produksi dan pendapatan pelaku 
usaha perikanan dan kelautan 

5 21 

Meningkatnya sumber daya perikanan dan kelautan 
yang lestari 

1 5 

Meningkatnya usaha perikanan dan kelautan 
sebagai usaha ekonomi produktif yang mandiri dan 
berdaya saing 

4 7 

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelaku 
usaha perikanan dan kelautan 

- - 

 
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 

 

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 
 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target 

Meningkatnya 
produksi dan 
pendapatan 
pelaku usaha 
perikanan dan 
kelautan 

Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 20.569,08 
 

Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 1.257,06 
 

Jumlah produksi garam Ton 58.931,20 
Jumlah produksi olahan hasil 
perikanan dan kelautan  

Ton 10.595,09 

Jumlah pendapatan rata-rata 
nelayan 

Rupiah 24.283.000 

Jumlah rata – rata pendapatan 
pembudidaya 

Rupiah 101.235.860 

Meningkatnya 
sumber daya 
perikanan dan 
kelautan yang 
lestari 

Luasan lahan sumber daya kelautan 
yang direvitalisasi   

Ha 248,92 
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Meningkatnya 
usaha perikanan 
dan kelautan 
sebagai usaha 
ekonomi produktif 
yang mandiri dan 
berdaya saing 

Jumlah pelaku usaha perikanan 
yang sudah memiliki sertifikat 
 

Orang 150 

Meningkatnya 
kualitas dan 
profesionalisme 
pelaku usaha 
perikanan dan 
kelautan 

Jumlah KUB yang aktif dan tertib 
administrasi 

Kelompok 100 

Jumlah POKDAKAN yang aktif dan 
tertib administrasi 

Kelompok 42 

Jumlah POKLAHSAR yang aktif dan 
tertib administrasi 

Kelompok 65 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

A. PENGUKURAN KINERJA 

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan selaku instansi 
pemerintah dituntut untuk selalu berperan aktif dalam usaha memajukan 

pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten Pamekasan yang selaras 
dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Dalam setiap 

kebijakan dan aktifitasnya, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 
Pamekasan juga terus berupaya untuk tetap memperhatikan faktor-faktor 

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai awal terciptanya 
pemerintahan yang baik dan terpercaya (good governance) .  

Kerangka Pengukuran kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 
Pamekasan menggunakan peraturan yang ada, pertama, untuk melakukan 
pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden 
Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri 
Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu 
membandingkan antara target kinerja indikator sasaran strategis dan/atau 

indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. 
Berikutnya, kedua, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori 

capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor : 
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut 
dengan rumus sebagai berikut : 

 
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja 

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, 
maka digunakan rumus :  

 

 Realisasi 
Capaian Indikator Kinerja = -------------------- x 100% 

 Rencana 
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2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi 

menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi 
menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :  

 
 

 Realisasi – (Realisasi – Rencana) 
Capaian Indikator Kinerja = -------------------------------------------- x 100% 

   Rencana 
 

 
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran 

menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal 
yaitu : 

Skala Ordinal Predikat/Kategori 

> 85 Sangat Berhasil 

70 < X ≥ 85 Berhasil 

55 < X ≤ 70 Cukup Berhasil 

< 55 Tidak Berhasil 

 
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan 

berdasarkan “Metode Rata-rata Tertimbang Kelompok Indikator 
Kinerja untuk Setiap Sasaran Strategis”. Penyimpulan capaian kinerja 

sasaran strategis dengan tetap mengacu pada kategori di atas. Formula yang 
digunakan sebagai berikut : 
 

 Total Nilai Capaian Kelompok Indikator 
Capaian Kinerja Sasaran = ------------------------------------------------------ x 100% 

     Jumlah Indikator Kinerja Sasaran 
 

 
B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan 
pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa 
manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholders lainnya, dengan 
indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.  

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian 
kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan 
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sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 
Pamekasan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian 
sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja 

kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.  
Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator 

kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan 
indikator – indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan 

memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung 
yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat 

mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 
yang bersangkutan.  

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :   
1) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing – 

masing kelompok indikator kegiatan;  
2) Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari 

masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana 
telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat 

pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja 
kegiatan. 

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian 
suatu indikator tidak semata – mata merupakan output dari suatu program 

atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara 
berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat 
diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.  

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan tahun 2015 dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 
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Capaian Kinerja Tahun 2015 
 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi 
2014 

Target 
2015 

Realisasi 
2015 

Capaian 
2015 
(%) 

Kategori Target 
Akhir 

Renstra 
Meningkatnya 
produksi dan 
pendapatan 
pelaku usaha 
perikanan dan 
kelautan 

Jumlah produksi 
perikanan tangkap 
(Ton) 

22.521,80 20.569,08 26.001,70 126,41 Sangat 
Berhasil 

21.186 

Jumlah produksi 
perikanan 
budidaya (Ton) 

1.369,90 1.257,06 1.490,52 118,57 Sangat 
Berhasil 

1.295 

Jumlah produksi 
garam (Ton) 

89.225,50 58.931,20 123.534,64 209,63 Sangat 
Berhasil 

78.437,43 

Jumlah produksi 
olahan hasil 
perikanan dan 
kelautan (Ton) 

13.668,17 10.595,09 13.881,86 131,02 Sangat 
Berhasil 

11.358 

Jumlah 
pendapatan rata-
rata nelayan 
(Rupiah) 

25.218.387 24.283.000 35.927.826 147,95 Sangat 
Berhasil 

28.110.500 

Jumlah rata – rata 
pendapatan 
pembudidaya 
(Rupiah) 

138.638.250 101.235.860 172.135.617 170,03 Sangat 
Berhasil 

134.744.930 

Meningkatnya 
sumber daya 
perikanan dan 
kelautan yang 
lestari 
 

Luasan lahan 
sumber daya 
kelautan yang 
direvitalisasi (Ha) 
 

244,91 248,92 248,92 100,00 Sangat 
Berhasil 

260,95 

Meningkatnya 
usaha 
perikanan dan 
kelautan 
sebagai usaha 
ekonomi 
produktif yang 
mandiri dan 
berdaya saing 

 

Jumlah pelaku 
usaha perikanan 
yang sudah 
memiliki sertifikat 
dan berbadan 
hukum (Orang) / 
(Kelompok) 

100 150 117 78,00 Berhasil 150 

Meningkatnya 
kualitas dan 
profesionalisme 
pelaku usaha 
perikanan dan 
kelautan 

Jumlah KUB yang 
aktif dan tertib 
administrasi 
(Kelompok) 

85 100 98 98,00 Sangat 
Berhasil 

145 

Jumlah 
POKDAKAN yang 
aktif dan tertib 
administrasi 
(Kelompok)  
 
 

32 42 36 85,71 Sangat 
Berhasil 

52 
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Jumlah 
POKLAHSAR yang 
aktif dan tertib 
administrasi 
(Kelompok) 

60 65 44 67,69 Cukup 
Berhasil 

89 

 

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 
Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator 

Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun 
ditunjukkan dengan besaran angka – angka yang bilamana digambarkan dengan 

grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, ataukah 
konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, 

stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Pemerintah dalam 
melaksanakan pembangunan.  

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau 
deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari 
pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan 
permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor 
yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk 
dijadikan feed back bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran 

atau periode waktu tahun berikutnya. 
Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam 

proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang 
mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas 
kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar 
capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target 
sampai dengan tahun 2015. Evaluasi tersebut disertai dengan analisisnya agar 

tidak kehilangan makna, sehingga sebaliknya bilamana tidak disertai dengan 
analisis akan kehilangan makna. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap 

tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan Tahun 
2015 disajikan sebagai berikut : 

1. Tujuan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dan 
kelautan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya secara 

lestari dan berkelanjutan. 
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Tujuan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan 

dengan memanfaatkan potensi sumberdaya secara lestari dan 
berkelanjutan dijabarkan dalam 1 (satu) Sasaran dengan 6 (enam) 
indikator. Sasarannya adalah “Meningkatnya produksi dan pendapatan 

pelaku usaha perikanan dan kelautan” diukur melalui 6 (enam) indikator 
yaitu (1) Jumlah produksi perikanan tangkap, (2) Jumlah produksi 

perikanan budidaya, (3) Jumlah produksi garam, (4) Jumlah produksi 
olahan hasil perikanan dan kelautan, (5) Jumlah pendapatan rata-rata 

pendapatan nelayan, (6) Jumlah rata – rata pendapatan pembudidaya. 
 

Tujuan 1 Sasaran 1 Indikator Kinerja 
Meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat 
perikanan dan 
kelautan dengan 
memanfaatkan 
potensi 
sumberdaya secara 
lestari dan 
berkelanjutan 

Meningkatnya 
produksi dan 
pendapatan pelaku 
usaha perikanan 
dan kelautan 

Jumlah produksi perikanan tangkap 
Jumlah produksi perikanan budidaya 
Jumlah produksi garam 
Jumlah produksi olahan hasil perikanan 
dan kelautan 
Jumlah pendapatan rata-rata 
pendapatan nelayan 
Jumlah rata – rata pendapatan 
pembudidaya 

  
Adapun Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan 

dalam Tabel berikut : 
 

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya produksi dan pendapatan 
pelaku usaha perikanan dan kelautan Tahun 2015 

 
 
 

No Indikator 
Tahun 2015 

Target Realisasi Capaian 
(%) 

Kategori 

1. Jumlah produksi perikanan tangkap 
(Ton) 

20.569,08 26.001,70 126,41 Sangat 
Berhasil 

2. Jumlah produksi perikanan 
budidaya (Ton) 

1.257,06 1.490,52 118,57 Sangat 
Berhasil 

3. Jumlah produksi garam (Ton) 58.931,20 123.534,64 209,63 Sangat 
Berhasil 

4. Jumlah produksi olahan hasil 
perikanan dan kelautan (Ton) 

10.595,09 13.881,86 131,02 Sangat 
Berhasil 

5. Jumlah pendapatan rata-rata 
pendapatan nelayan (Rupiah) 

24.283.000 35.927.826 147,95 Sangat 
Berhasil 
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6. Jumlah rata – rata pendapatan 
pembudidaya (Rupiah) 

101.235.860 172.135.617 170,03 Sangat 
Berhasil 

Rata - Rata Prosentase Pencapaian Sasaran 150,60  
 
Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya 
produksi dan pendapatan pelaku usaha perikanan dan kelautan, diperoleh 
kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut sangat baik, 
dengan rata - rata prosentase capaian sasaran sebesar 150,60% (Sangat 
Berhasil). 
Untuk mencapai beberapa indikator tersebut, maka didukung oleh 
beberapa program antara lain :  

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan 

Pengendalian Sumber Daya Kelautan;  
3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;  

4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;  
5. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi 

perikanan;  
Adapun Realisasi dari tahun 2014 - 2015 pada keenam indikator tersebut 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel Perkembangan Indikator jumlah produksi dan pendapatan pelaku 
usaha perikanan dan kelautan 

 

No Indikator 2014 2015 2018 
Realisasi Target Realisasi Target Akhir 

1. Jumlah produksi perikanan tangkap 
(Ton) 

22.521,80 20.569,08 26.001,70 21.186 

2. Jumlah produksi perikanan budidaya 
(Ton) 

1.369,90 1.257,06 1.490,52 1.295 

3. Jumlah produksi garam (Ton) 89.225,50 58.931,20 123.534,64 78.437,43 
4. Jumlah produksi olahan hasil 

perikanan dan kelautan (Ton) 
13.668,17 10.595,09 13.881,86 11.358 

5. Jumlah pendapatan rata-rata 
pendapatan nelayan (Rupiah) 

25.218.387 24.283.000 35.927.826 28.110.500 

6. Jumlah rata – rata pendapatan 
pembudidaya (Rupiah) 

138.638.250 101.235.860 172.135.617 134.744.930 

 
 
 
 



45 
 

 
 
 
 
            LAKIP Dinas Perikanan dan Kelautan    
            Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 
 

2. Tujuan Meningkatkan kelestarian lingkungan dan 

pemanfaatannya melalui partisipasi masyarakat pesisir. 
 

Tujuan Meningkatkan kelestarian lingkungan dan pemanfaatannya melalui 

partisipasi masyarakat pesisir dijabarkan dalam 1 (satu) Sasaran dengan 1 
(satu) indikator. Sasarannya adalah “Meningkatnya sumber daya perikanan 

dan kelautan yang lestari” diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Luasan 
lahan sumber daya kelautan yang direvitalisasi. 

 

Tujuan 2 Sasaran 2 Indikator Kinerja 
Meningkatkan kelestarian 
lingkungan dan 
pemanfaatannya melalui 
partisipasi masyarakat pesisir 

Meningkatnya sumber 
daya perikanan dan 
kelautan yang lestari 

Luasan lahan sumber 
daya kelautan yang 
direvitalisasi 

 

Adapun Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan 
dalam Tabel berikut : 
 

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya produksi dan pendapatan 
pelaku usaha perikanan dan kelautan Tahun 2015 

 

No Indikator 
Tahun 2015 

Target Realisasi Capaian 
(%) 

Kategori 

1. Luasan lahan sumber daya kelautan 
yang direvitalisasi (Ha) 

248,92 248,92 100,00 Sangat 
Berhasil 

 

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya 
sumber daya perikanan dan kelautan yang lestari, diperoleh kesimpulan 
bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut sangat baik, dengan rata - 
rata prosentase capaian sasaran sebesar 100,00% (Sangat Berhasil). 
Untuk mencapai indikator tersebut, maka didukung program Pemberdayaan 
Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan 
beserta Kegiatan – Kegiatan antara lain :  

1. Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Pesisir (DAK); 
2. Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Desa Kaduara Barat (DAK);  

3. Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Desa Sotabar (DAK);  
4. Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Desa Padelegan (DAK);  
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5. Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS (DAK);  

Adapun Realisasi dari tahun 2014 - 2015 pada indikator tersebut dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini. 
 

Tabel Perkembangan Indikator Luasan lahan sumber daya kelautan yang 
direvitalisasi 

 

No Indikator 2014 2015 2018 
Realisasi Target Realisasi Target Akhir 

1. Luasan lahan sumber daya kelautan 
yang direvitalisasi (Ha) 

244,91 248,92 248,92 260,95 

 
3. Tujuan Meningkatkan kemandirian pelaku usaha perikanan 

melalui pengembangan usaha dan kualitas produk perikanan. 
 

Tujuan Meningkatkan kemandirian pelaku usaha perikanan melalui 

pengembangan usaha dan kualitas produk perikanan dijabarkan dalam 1 
(satu) Sasaran dengan 1 (satu) indikator. Sasarannya adalah 
“Meningkatnya usaha perikanan dan kelautan sebagai usaha ekonomi 
produktif yang mandiri dan berdaya saing” diukur melalui 1 (satu) indikator 
yaitu Jumlah pelaku usaha perikanan yang sudah memiliki sertifikat. 
 

Tujuan 3 Sasaran 3 Indikator Kinerja 
Meningkatkan kemandirian 
pelaku usaha perikanan 
melalui pengembangan usaha 
dan kualitas produk perikanan 

Meningkatnya usaha 
perikanan dan kelautan 
sebagai usaha ekonomi 
produktif yang mandiri 
dan berdaya saing 

Jumlah pelaku usaha 
perikanan yang sudah 
memiliki sertifikat dan 
berbadan hukum 

 

Adapun Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan 

dalam Tabel berikut : 
 

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya usaha perikanan dan kelautan 
sebagai usaha ekonomi produktif yang mandiri dan berdaya saing Tahun 2015 

 

No Indikator 
Tahun 2015 

Target Realisasi Capaian 
(%) 

Kategori 

1. Jumlah pelaku usaha perikanan 
yang sudah memiliki sertifikat dan 
Berbadan Hukum (Orang) / 
(Kelompok) 

150 117 78,00 Berhasil 

 



47 
 

 
 
 
 
            LAKIP Dinas Perikanan dan Kelautan    
            Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 
 

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya 

usaha perikanan dan kelautan sebagai usaha ekonomi produktif yang 
mandiri dan berdaya saing, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja 
pada sasaran tersebut sangat baik, dengan rata - rata prosentase capaian 

sasaran sebesar 78,00% (Berhasil). 
Untuk mencapai beberapa indikator tersebut, maka didukung oleh 

beberapa program antara lain :  
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan 

Pengendalian Sumber Daya Kelautan; 
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;  

3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;  
4. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi 

perikanan;  
Adapun Realisasi dari tahun 2014 - 2015 pada indikator tersebut dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini. 
 

Tabel Perkembangan Indikator Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang sudah 
Memiliki Sertifikat dan Badan Hukum 

 

No Indikator 2014 2015 2018 
Realisasi Target Realisasi Target Akhir 

1. Jumlah pelaku usaha perikanan 
yang sudah memiliki sertifikat dan 
Berbadan Hukum (Orang) / 
(Kelompok) 

100 150 117 150 

 
4. Tujuan Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan 

mengoptimalkan partisipasi dan profesionalisme pelaku usaha 
perikanan. 

 

Tujuan Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan mengoptimalkan 
partisipasi dan profesionalisme pelaku usaha perikanan dijabarkan dalam 1 

(satu) Sasaran dengan 3 (tiga) indikator. Sasarannya adalah “Meningkatnya 
kualitas dan profesionalisme pelaku usaha perikanan dan kelautan” diukur 
melalui 3 (tiga) indikator yaitu (1) Jumlah KUB yang aktif dan tertib 
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administrasi, (2) Jumlah POKDAKAN yang aktif dan tertib administrasi, dan 

(3) Jumlah POKLAHSAR yang aktif dan tertib administrasi. 
 

Tujuan 4 Sasaran 4 Indikator Kinerja 
Meningkatkan kapasitas 
kelembagaan dengan 
mengoptimalkan partisipasi 
dan profesionalisme pelaku 
usaha perikanan 

Meningkatnya kualitas 
dan profesionalisme 
pelaku usaha perikanan 
dan kelautan 

Jumlah KUB yang aktif 
dan tertib administrasi 
Jumlah POKDAKAN yang 
aktif dan tertib 
administrasi 
Jumlah POKLAHSAR 
yang aktif dan tertib 
administrasi 

 

Adapun Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan 
dalam Tabel berikut : 
 

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas dan 
profesionalisme pelaku usaha perikanan dan kelautan Tahun 2015 

 

No Indikator 
Tahun 2015 

Target Realisasi Capaian 
(%) 

Kategori 

1. Jumlah KUB yang aktif dan tertib 
administrasi (Kelompok) 

100 98 98,00 Sangat 
Berhasil 

2. Jumlah POKDAKAN yang aktif dan 
tertib administrasi (Kelompok) 

42 36 85,71 Sangat 
Berhasil 

3. Jumlah POKLAHSAR yang aktif dan 
tertib administrasi (Kelompok) 

65 44 67,69 Cukup 
Berhasil 

Rata - Rata Prosentase Pencapaian Sasaran 83,80  
 

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya 
kualitas dan profesionalisme pelaku usaha perikanan dan kelautan, 
diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut baik, 
dengan rata - rata prosentase capaian sasaran sebesar 83,80% (Berhasil). 
Untuk mencapai beberapa indikator tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Pamekasan pada dasarnya tidak mengalokasikan anggaran 
dalam upaya melakukan pembinaan kepada kelompok – kelompok pelaku 
usaha perikanan dan kelautan melalui APBD Kabupaten akan tetapi 
didukung oleh program pendampingan yang bersumber dari dana APBD 
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Provinsi maupun APBN (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)  
Adapun Realisasi dari tahun 2014 - 2015 pada keenam indikator tersebut 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
 
 

Tabel Perkembangan Indikator Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang sudah 
Memiliki Sertifikat dan Berbadan Hukum 

 

No Indikator 2014 2015 2018 
Realisasi Target Realisasi Target Akhir 

1. Jumlah KUB yang aktif dan tertib 
administrasi (Kelompok) 

85 100 98 145 

2. Jumlah POKDAKAN yang aktif 
dan tertib administrasi 
(Kelompok) 

32 42 36 52 

3. Jumlah POKLAHSAR yang aktif 
dan tertib administrasi 
(Kelompok) 

60 65 44 89 

 

D. REALISASI ANGGARAN 
 

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan 

seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari 
setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai 
berikut : 

 

1. Sasaran Meningkatnya produksi dan pendapatan pelaku usaha perikanan dan kelautan, 
didukung dengan alokasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut : 

  Realisasi (Rp) Anggaran (Rp.) Capaian 
(%) 

 Program 1. Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

 102.645.000 310.000.000 33,11 

   Kegiatan a. Pembuatan 
Dokumen Perencanaan dan 
Pengawasan 

Rp. 100.000.000    

   Kegiatan b. Pembuatan 
Dokumen Perencanaan 
(DED) TPI Branta Pesisir 
(Jadwal Ulang) 

Rp. 155.000.000    
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   Kegiatan c. Pembuatan 
Dokumen Perencanaan (PAK) 

Rp. 55.000.000    

 Program 2. 
Pemberdayaan 
Masyarakat Dalam 
Pengawasan dan 
Pengendalian Sumber 
Daya Kelautan 

 295.600.000 300.000.000 98,53 

 Kegiatan a. Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan 
Kegiatan Pengelolaan 
Sumber Daya Laut dan 
Pesisir 

Rp. 100.000.000    

 Kegiatan b. Pengadaan 
Shelter Fish (Terumbu 
Karang Buatan) (DAK) 

Rp. 200.000.000    

 Program 3. 
Pengembangan Budidaya 
Perikanan 
 

    2.016.705.550 2.059.291.000 97,93 

   Kegiatan a. Pengembangan 
Usaha Budidaya Ikan Air 
Tawar  

Rp. 515.000.000    

   Kegiatan b. Introduksi 
Budidaya Ikan Patin di 
Kawasan Agropolitan dan 
Penyangganya 

Rp. 220.000.000    

   Kegiatan c. Penyediaan 
Jalan Produksi di Desa 
Majungan (DAK) 

Rp. 300.791.000    

 Kegiatan d. Penyediaan Jalan 
Produksi di Desa Padelegan 
(DAK) 

Rp. 175.000.000    

 Kegiatan e. Penyediaan Jalan 
Produksi di Desa Dasok dan 
Desa Konang (DAK) 

Rp. 175.000.000    

 Kegiatan f. Penyediaan Jalan 
Produksi di Desa Lembung 
(DAK) 

Rp. 175.000.000    

 Kegiatan g. Penyediaan Jalan 
Produksi di Desa Polagan 
(DAK) 

Rp. 150.000.000    

 Kegiatan h. Normalisasi 
Saluran Tambak (DAK) 

Rp. 348.500.000    

 Program 4. 
Pengembangan 
Perikanan Tangkap 

 1.064.041.000 1.086.000.000 97,98 

 Kegiatan a. Pengadaan Alat 
Safety Rescue Bagi Anak 
Buah Kapal(ABK) (DAK) 

Rp. 200.000.000    

 Kegiatan b. Pengadaan Alat 
Tangkap Payang (DAK) 
 

Rp. 150.000.000    
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 Kegiatan c. Pengadaan Alat 
Tangkap Pancing Tonda 
(DAK) 

Rp. 125.000.000    

 Kegiatan d. Pengadaan Alat 
Tangkap Jaring Dorang 
(DAK) 

Rp. 75.000.000    

 Kegiatan e. Pengadaan GPS 
(DAK) 

Rp. 180.000.000    

 Kegiatan f. Pengadaan Alat 
Tangkap Jaring Udang Rebon 
(DAK) 

Rp. 156.000.000    

 Kegiatan g. Pengadaan 
(Rumpon) Laut Dangkal 
(DAK) 

Rp. 200.000.000    

 Program 5. Optimalisasi 
pengelolaan dan 
pemasaran produksi 
perikanan 

 197.142.000 200.000.000 98,57 

 Kegiatan a. Pengadaan Alat 
Pengeringan Ikan (Para-
Para) (DAK) 
 

Rp. 200.000.000    

2. Sasaran Meningkatnya sumber daya perikanan dan kelautan yang lestari, didukung dengan 
alokasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut : 

  Realisasi (Rp.) Anggaran (Rp.) Capaian 
(%)  

 Program 1. 
Pemberdayaan 
Masyarakat Dalam 
Pengawasan dan 
Pengendalian Sumber 
Daya Kelautan 

 708.266.000 720.000.000 98,37 

 Kegiatan a. Rehabilitasi 
Ekosistem Kawasan Pesisir 
(DAK) 

Rp. 200.000.000    

 Kegiatan b. Rehabilitasi Jalan 
Lingkungan di Desa Kaduara 
Barat (DAK) 

Rp. 150.000.000    

 Kegiatan c. Rehabilitasi Jalan 
Lingkungan di Desa Sotabar 
(DAK) 

Rp. 150.000.000    

 Kegiatan d. Rehabilitasi Jalan 
Lingkungan di Desa 
Padelegan (DAK) 

Rp. 150.000.000    

 Kegiatan e. Pengadaan 
Perlengkapan POKMASWAS 
(DAK) 

Rp. 70.000.000    

3. Sasaran Meningkatnya usaha perikanan dan kelautan sebagai usaha ekonomi produktif 
yang mandiri dan berdaya saing, didukung dengan alokasi anggaran program dan kegiatan 
sebagai berikut : 
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   Realisasi (Rp.) Anggaran (Rp.) Capaian 
(%) 

 Program 1. 
Pemberdayaan 
Masyarakat Dalam 
Pengawasan dan 
Pengendalian Sumber 
Daya Kelautan 

 93.855.000 95.000.000 98,79 

 Kegiatan a. Rehab Bangunan  
Kedai Pesisir (DAK) 

Rp. 95.000.000    

 Program 2. 
Pengembangan Budidaya 
Perikanan 

 158.898.600 160.000.000 99,31 

   Kegiatan a. Penyediaan 
Sarana Transportasi Bagi 
Pembudidaya Ikan (DAK) 

Rp. 160.000.000    

 Program 3. 
Pengembangan 
Perikanan Tangkap 

 98.104.000 100.000.000 98,10 

 Kegiatan a. Operasional 
Sertifikasi Hak Atas Tanah 
Bagi Pelaku Usaha Perikanan 

Rp. 75.000.000    

 Kegiatan b. Operasional 
Pendamping Kegiatan 
Pengembangan Usaha Mina 
Mandiri (PUMM) Perikanan 
Tangkap (PAK) 

Rp. 25.000.000    

 Program 4. Optimalisasi 
pengelolaan dan 
pemasaran produksi 
perikanan 

 570.485.000 575.000.000 99,21 

 Kegiatan a. Promosi Produk 
Perikanan 

Rp. 75.000.000    

 Kegiatan b. Gerakan 
Memasyarakatkan Makan 
Ikan Untuk Peningkatan Gizi 
Anak Usia Sekolah 

Rp. 100.000.000    

 Kegiatan c. Pembangunan 
Los Pasar Ikan (DAK) 

Rp. 400.000.000    
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BAB  IV 
PENUTUP 

 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai 

bentuk pertanggungjawaban Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan   

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2015 sebagai bahan 
pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. 

A. KESIMPULAN 
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2015 

secara garis besar telah berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang 
dibebankan pada organisasi serta dapat pula memenuhi1tujuandari 2sasaranyang 

bersifat program / kegiatan rutin serta 4 tujuan dan 4 sasaran sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan dimana telah ditetapkan dalam revisi 

rencana strategis(Renstra) walaupun terdapat dua kegiatan yang tidak dimungkinkan 
untuk dilaksanakan pada Tahun 2015 karena terkendala waktu dan masalah teknis 
sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang pada Tahun 2016. 

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 
Pamekasan dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran strategis di dalam revisi 

rencana strategis (Renstra) sudah mendukung target sasaran strategis dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan. Capaian 

kinerja terhadap indikator sasaran strategis di Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Pamekasan secara umum dapat dicapai dengan Sangat Baik. 

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari 
pengukuran Indikator Kinerja Utama atau  Indikator Kinerja Sasaran dan Renstra 
tahun 2013 – 2018, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam 
mencapai Misi dan Visi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan, dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
TUJUAN 1 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan dengan 

memanfaatkan potensi sumberdaya secara lestari dan berkelanjutan, 
mendapat predikat nilai Sangat Berhasil dengan rata-rata capaian 
sebesar 150,60%. 
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TUJUAN 2 : Meningkatkan kelestarian lingkungan dan pemanfaatannya melalui 
partisipasi masyarakat pesisir, mendapat predikat nilai Sangat 
Berhasil dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%. 

TUJUAN 3 : Meningkatkan kelestarian lingkungan dan pemanfaatannya melalui 
partisipasi masyarakat pesisir, mendapat predikat nilai 
Berhasildenganrata - rata capaian sebesar 78,00%. 

TUJUAN 4  : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan mengoptimalkan 
partisipasi dan profesionalisme pelaku usaha perikanan, mendapat 
predikat nilai Berhasil dengan rata-rata capaian sebesar 83,80%. 

 
Adapun Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Pamekasan sebagai berikut : 
1) Adanya pengambilalihan wewenang / urusan bidang kelautan dan perikanan dari 

pemerintahan kabupaten / kota ke pemerintahan provinsi dan pusat terkait 
Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, seperti : Pengelolaan Ruang Laut, Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang 
Laut Nasional, Pengelolaan Penangkapan Ikan , Penerbitan Izin Usaha Tangkap 

dan lain – lain; 
2) Armada dan alat tangkap yang masih tradisional; 
3) Pengrusakan ekosistem pantai dan laut (pengeboman, penebangan mangrove, 

penambangan, dan reklamasi); 
4) Belum optimalnya penerapan CPIB dan CBIB oleh pembudidaya; 

5) Rendahnya informasi akses permodalan ke perbankan bagi pelaku usaha 
perikanan; 

6) Sulitnya merubah mind set pelaku usaha perikanan dalam mendukung program 
industrialisasi perikanan dan kelautan; 

7) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat khususnya di wilayah non 
pesisir 

 
B. PEMECAHAN PERMASALAHAN 

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 
Pamekasan untuk mengatasi permasalahan antara lain : 
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1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan 
Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terkait 

penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) agar tidak ada tumpang tindih atau 
kesalahan dalam kewenangan / pengambilan kebijakan untuk pelaksanaan 

program / kegiatan; 
2. Pengusulan pengadaan kapal (≤ 5 GT) dan alat tangkap beserta sarana 

pendukungnya ke KKP RI; 
3. Adanya tindakan tegas dari Pemerintah Desa / Daerah dan Aparat Penegak Hukum 

terhadap oknum - oknum yang melakukan pengrusakan ekosistem pantai dan laut 
serta Sosialisasi Undang - Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil; 

4. Pengiriman pembudidaya ke diklat - diklat yang diselenggarakan oleh Dinas 
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur; 

5. Memfasilitasi pelaku usaha perikanan dalam mengakses permodalan ke 
perbankan; 

6. Pengiriman pelaku usaha perikanan khususnya pengolah dan pemasar ikan ke 
diklat - diklat yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi 

Jawa Timur dalam rangka perluasan pasar untuk meningkatkan nilai tambah 
(added value) pada produk unggulan hasil perikanan; 

7. Gerakan membudayakan makan ikan di wilayah non pesisir 
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan yang menggambarkan capaian kinerja 
tiap –tiap sasaran straetgis pada tahun 2015 dalam mendukung pencapaian Visi dan 
Misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 
 

Pamekasan,  Februari 2016 
 

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 
KABUPATEN PAMEKASAN 

 
 
 

Ir. NURUL WIDIASTUTI 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19640229 199003 2 005 
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