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 KATA PENGANTAR 

Direktorat Produksi sebagai unsur teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terus 

mendorong upaya-upaya yang bersifat strategis dalam rangka meningkatkan pencapaian 

produksi perikanan budidaya yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui 

pengembangan sistem produksi perikanan budidaya. Disisi lain, penguatan kapasitas 

sumberdaya manusia pada lingkup Direktorat Produksi diupayakan dalam rangka 

mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai bagian dalam 

meningkatkan pelayanan publik yang prima pada stakeholders terkait. 

Mengacu pada Instruksi Presiden (INPRES) No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, setiap Kementerian berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dokumen LAKIP merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan 

berdasarkan Renstra maupun rencana kerja tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LAKIP 

juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan 

indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang 

bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat diwujudkan. 

 

Sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15/ MEN/ 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Direktorat 

Produksi menjalankan tugas pokok yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di 

bidang produksi perikanan budidaya.  

Penyusunan LAKIP Direktorat Produksi triwulan I tahun 2014 dilakukan sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban Direktorat Produksi dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun rencana kerja (RKT) dalam 

rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana 

pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada.   

    Jakarta,    April 2014 

    Direktur Produksi 

 

       

    Ir. Coco Kokarkin Soetrisno, M.Sc 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

LAKIP Direktorat Produksi Triwulan I Tahun 2014 menyajikan capaian kinerja terhadap target 

yang telah ditetapkan dalam renstra dan mengevaluasi keberhasilan maupun kekurangan 

dalam pelaksanaan kegiatan demi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Pada tahun 

2014, Direktorat Produksi telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 23 (dua 

puluh tiga) indikator kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan 

Budidaya. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dilaksanakan 

pada 4 (empat) perspektif, yaitu (i) Stakeholder Perspective; (ii) Customer Perspective; (iii) 

Internal Process Perspective; dan (iv) Learning and Growth Perspective. 

Pencapaian kinerja pada Triwulan I tahun 2014 telah menunjukkan hasil yang cukup 

memuaskan, dengan rata-rata pencapaian sebesar 102,07%. Sebanyak 22 IKU telah 

memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Triwulan I, IKU yang belum 

memenuhi target pada Triwulan I adalah : (i) Nilai tukar pembudidaya ikan dengan capaian 

96,78%. Ringkasan penjelasan pencapaian IKU dalam setiap perspective sebagaimana 

berikut : 

Stakehoder Perspective 

Pada level Stakeholder Perspective, sasaran strategis yang ditetapkan yaitu SS1 : 

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan; yang diukur melalui 2 IKU 

sebagai berikut : (i) Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) sebesar 96,78% dibandingkan 

dengan target triwulan I yang disebabkan oleh perubahan tahun dasar penghitungan 

sehingga capaian NTPi belum memenuhi target; (ii) Pertumbuhan PDB Perikanan dengan 

capaian sebesar 100% (dibandingkan target triwulan I), namun nilai IKU masih 0 (nol) karena 

IKU diukur pada akhir tahun. 

Customer Perspective 

Pada Customer Perspective terdapat tiga Sasaran Strategis (SS) dengan capaian sebagai 

berikut : 

 Capaian SS2 : “Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai 

tambah” didukung oleh IKU : (i) Jumlah produksi perikanan budidaya dengan capaian 

120,28% (dibandingkan target triwulan I); (ii) Jumlah produksi ikan hias dengan capaian 

100,8% (dibanding target triwulan I) dan (iii) nilai produksi perikanan budidaya dengan 

capaian 105,07% (dibandingkan target triwulan I); 

 Capaian SS3 : “Meningkatnya usaha dan investasi dibidang perikanan budidaya” 

didukung oleh IKU : (i) Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan dengan capaian 100% 

(dibandingkan target triwulan I), namun nilai IKU masih 0 (nol) karena IKU diukur akhir 

tahun. 
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Internal Process Perspective 

Perspective yang ketiga adalah Internal Process Perspective yang merupakan upaya internal 

untuk pencapaian customer perspective dan stakeholder perspective dengan capaian 

masing-masing sebagai berikut : 

 SS4 “Tersedianya kebijakan Perikanan Budidaya sesuai kebutuhan” didukung oleh IKU : 

(i) Jumlah RSNI 3 yang disusun dengan capaian 100% (dibandingkan target triwulan I), 

namun nilai IKU masih 0 (nol) karena IKU diukur akhir tahun karena waktu pembahasan 

yang bertahap dan cukup lama; (ii) Jumlah kebijakan publik perikanan budidaya yang 

diselesaikan dengan capaian 100% (dibandingkan target triwulan I), dan (iii)  Jumlah 

draft peraturan perundang-undangan perikanan budidaya dengan capaian 100% 

(dibanding target triwulan I).  

 SS5 “Tersedianya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan dan pemasaran produk KP 

yang optimal dan bermutu” didukung oleh IKU : (i) jumlah unit pembudidayaan ikan 

yang disertifikasi dengan capaian 102,90% (dibandingkan target triwulan I); dan (ii) 

Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya dengan 

capaian 106,06% (dibandingkan target triwulan I).  

 SS6 “Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya” didukung oleh IKU : (i) 

Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perizinan dengan capaian 100%; 

dan (ii) Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perikanan 

budidaya dengan capaian 100%. Persentase capaian tersebut merupakan pembandingan 

dengan target triwulan I, namun nilai IKU masih 0 (nol) karena data diukur pada akhir 

tahun.  

Learn and Growth Perspective 

Dalam perspective ini telah ditetapkan empat sasaran strategis, dengan ringkasan 

pencapaian sebagai berikut : 

 SS7 “Tersedianya SDM Direktorat Produksi yang kompeten dan profesional” didukung 

IKU : (i) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Direktorat 

Produksi dengan capaian 100%; dan (ii) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat 

fungsional dengan capaian 100%. Persentase capaian tersebut merupakan 

pembandingan dengan target triwulan I, namun nilai IKU masih 0 (nol) dikarenakan 

pengukuran baru dilakukan pada akhir tahun. 

 SS8 “Tersedianya informasi yang valid. handal dan mudah diakses di bidang PB” 

didukung oleh IKU : (i) Service Level Agreement di Direktorat Produksi; dan (ii) Persepsi 

user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Direktorat Produksi, 

dengan capaian masing-masing sebesar 100%. Persentase capaian tersebut merupakan 

pembandingan dengan target triwulan I, namun nilai IKU masih 0 (nol) dikarenakan 

pengukuran baru dilakukan pada akhir tahun. 
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 SS9 “Terwujudnya good governance & clean government di Direktorat Produksi” 

didukung IKU : (i) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal 

Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Direktorat 

Produksi; (ii) Nilai AKIP Ditjen PB (iii) Nilai integritas Direktorat Produksi (iv) Nilai Inisiatif 

anti korupsi Direktorat Produksi; dan (v) Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Direktorat 

Produksi dengan capaian masing-masing sebesar 100%. Persentase capaian tersebut 

merupakan pembandingan dengan target triwulan I, namun nilai IKU masih 0 (nol) 

dikarenakan pengukuran baru dilakukan pada akhir tahun. 

 SS10 “Terkelolanya anggaran secara optimal di Direktorat Produksi” didukung oleh IKU 

Persentase penyerapan Anggaran Direktorat Produksi dengan capaian 100% 

(dibandingkan dengan target triwulan I). 

 

Selanjutnya, pencapaian IKU yang masih dibawah target yang ditentukan akan senantiasa 

diupayakan peningkatannya melalui kerja keras serta menyempurnakan kebijakan yang ada 

untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis sehingga diharapkan di masa 

yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal. 
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GLOSSARY 

 

Kinerja : suatu hasil pada sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu 

untuk mencapai tujuan organisasi 

Balanced Scorecard KKP : suatu alat manajemen strategis yang secara komprehensif 

menjelaskan tentang sasaran strategis dan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dari 

beberapa perspektif, meliputi perspektif stakeholder, customer, internal process, dan learn 

and growth 

Perspektif Stakeholder : Sudut pandang organisasi yang berfokus pada bagaimana 

organisasi memehuni harapan stakeholder  

Perspektif Customer : Sudut pandang organisasi yang berfokus pada kepuasan customer 

(pengguna layanan) 

Perspektif Internal Process : Sudut pandang organisasi yang berfokus pada proses bisnis 

utama di dalam organisasi untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada stakeholder dan 

customer 

Perspektif Learn and Growth : Sudut pandang organisasi yang berfokus pada sumber daya 

internal organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan internal 

Sasaran Strategis yang selanjutnya disingkat SS : Sasaran jangka panjang yang langsung 

berasal dari pernyataan misi organisasi 

Peta Strategi : Suatu dashboard yang memetakan SS organisasi dalam suatu kerangka 

hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi 

Key Performance Indicators (Indikator Kinerja Utama) : Suatu pernyataan  tentang apa 

yang ingin atau diharapkan akan dicapai oleh organisasi/pegawai sebagai penjabaran 

obyektif organisasi yang penetapannya dilakukan secara bersama-sama antara pegawai 

dengan pimpinan sehingga menjadi suatu komitmen dan kesepahaman bersama 

IKU : tolak ukur keberhasilan pencapaian SS 

Inisiatif Strategis yang selanjutnya disingkat IS : satu atau beberapa langkah kegiatan yang 

digunakan sebagai cara untuk mencapai target IKU sehingga berimplikasi pada pencapaian 

SS 

Cascading : proses penjabaran dan penyelarasan SS, IKU, dan target IKU ke level unit 

organisasi yang lebih rendah 
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Target IKU : Suatu ukuran kuantitatif IKU yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu 

Realisasi IKU : Capaian IKU yang diperoleh dalam periode tertentu 

Kontrak Kinerja : Dokumen kesepakatan antara atasan langsung dengan bawahan tentang 

terget kinerja dalam periode 1 (satu) tahun 

Penghitungan Maximize : IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi maximize yaitu 

IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik. 

Penghitungan Minimize : IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu 

IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik. 

Penghitungan Stabilize : IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi stabilize yaitu IKU 

yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja 

semakin baik. 

Lag Outcome : pencapaian kinerjanya dipengaruhi pihak eksternal dan jenis IKU-nya bersifat 

outcome (hasil dari keluaran) 

Lag Output : pencapaian kinerjanya dipengaruhi pihak eksternal dan jenis IKU-nya bersifat 

output (keluaran)  

Lead Input : pencapaian kinerjanya sepenuhnya berada di bawah kendali unit kerjanya 

sendiri dan jenis IKU-nya bersifat input  

Lead Process : pencapaian kinerjanya sepenuhnya berada di bawah kendali unit kerjanya 

sendiri dan jenis IKU-nya bersifat proses  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Program peningkatan produksi perikanan budidaya, yang merupakan penjabaran dari Visi 
dan Misi pembangunan perikanan budidaya, dengan sasaran (Outcomes) yang ingin dicapai 
adalah meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi ikan dalam negeri dan ekspor, serta menyerap tenaga 
kerja.  

 
Perikanan budidaya yang berdaya saing diwujudkan melalui pengembangan suatu sistem 
pembudidayaan terpadu (Farming System) dan berkelanjutan, di mana masing-masing sub 
sistem di dalamnya harus secara konsisten menerapkan sistem manajemen mutu terpadu, 
sehingga mampu menghasilkan produk perikanan budidaya yang berkualitas dan efisien 
sehingga memiliki daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional. Efisiensi dan 
daya saing produk perikanan budidaya yang mampu dicapai dalam sistem usaha perikanan 
budidaya tersebut pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan, kesejahteraan 
masyarakat pembudidaya ikan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  Dalam kaitan ini, 
maka penciptaan dan peningkatan penguasaan inovasi teknologi budidaya anjuran yang 
inovatif, aplikatif, efektif dan efesien serta mampu diadopsi oleh masyarakat secara luas 
perlu dikembangkan secara optimal. Pencapaian produksi perikanan budidaya tidak hanya 
diarahkan pada upaya peningkatan dari sisi volume produksi, namun demikian perlu 
diimbangi oleh peningkatan kapasitas usaha dan nilai tambah yang mampu dirasakan oleh 
masyarakat pembudidaya.   

 
Direktorat Produksi sebagai unsur teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terus 
mendorong upaya-upaya yang bersifat strategis dalam rangka meningkatkan pencapaian 
produksi perikanan budidaya yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui 
pengembangan sistem produksi perikanan budidaya. Disisi lain, penguatan kapasitas 
sumberdaya manusia pada lingkup Direktorat Produksi diupayakan dalam rangka 
mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai bagian dalam 
meningkatkan pelayanan publik yang prima pada stakeholders terkait. 
 
Mengacu pada Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah, setiap Kementerian berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dokumen LAKIP merupakan salah satu bentuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan 
berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LAKIP 
juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan 
indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang 
bersih dan bertanggung jawab (Good Governance) dapat diwujudkan. 

Penyusunan LAKIP Direktorat Produksi TW I Tahun 2014 dilakukan sebagai salah satu bentuk 
pertanggungjawaban Direktorat Produksi dalam pelaksanaan program dan kegiatan 
pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun rencana kerja (RKT) dalam 
rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana 
pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada. LAKIP juga menginformasikan Input, 
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Output, Outcome, dan Benefit dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun 
waktu Triwulan I Tahun 2014. Mulai Tahun 2013 ini, LAKIP disusun berdasarkan Balance 
Score Card (BSC) sebagai alat manajemen yang memuat pengukuran atas Indikator Kinerja 
Utama (IKU) terhadap sasaran strategis yang ditetapkan pada peta strategis Direktorat 
Produksi.  

 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan Penyusunan LAKIP Direktorat Produksi Triwulan I Tahun 2014 yaitu : i) 

sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat 

Produksi kepada seluruh stakeholders; ii) sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja 

Direktorat Produksi pada triwulan I dalam upaya memperbaiki kinerja triwulan selanjutnya; 

dan (iii) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan. 

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. 

 

1.3. Tugas dan Fungsi 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No : 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
Direktorat Produksi mempunyai tugas secara rinci yaitu : ”Melaksanakan Penyiapan 
Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, 
serta Pemberian Bimbingan Teknis, serta evaluasi di bidang produksi perikanan budidaya”. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Produksi menyelenggarakan 6 fungsi utama, yaitu 
:  
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi perikanan budidaya. 
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi perikanan budidaya. 
3. Penyiapan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang produksi 

perikanan budidaya. 
4. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang produksi perikanan budidaya; 
5. Pelaksanaan evaluasi dibidang produksi perikanan budidaya, dan 
6. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas, Direktorat Produksi 
mempunyai 5 Unit Kerja Eselon III dan Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV yang terinci sebagai 
berikut : 
1. Sub Direktorat Budidaya Air Tawar; 
2.  Sub Direktorat Budidaya Air Payau dan Laut; 
3. Sub Direktorat Budidaya Ikan Hias; 
4. Sub Direktorat Sertifikasi; 
5. Sub Direktorat Data dan Statistik; dan 
6. Sub Bagian Tata Usaha. 
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1.4. Keragaan SDM Direktorat Produksi 

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Direktorat Produksi, sampai 
dengan Triwulan I Tahun 2014 Direktorat Produksi didukung oleh sebanyak 60 orang 
pegawai yaitu masing-masing sebanyak 54 orang berstatus PNS dan sebanyak 6 orang 
berstatus tenaga kontrak. Adapun rincian pegawai lingkup Direktorat Produksi sebagai 
berikut : 

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan masing-masing : Jabatan Eselon II sebanyak 1 
orang, Jabatan Eselon III sebanyak 5 orang, Jabatan Eselon IV sebanyak 11  orang, 
Pejabat Fungsional tertentu sebanyak 3 orang, dan Fungsional umum sebanyak 34 
orang. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Produksi  Tahun 2014 

Gambar 2. Komposisi Pegawai Direktorat Produksi 
Menurut Jabatan Tahun 2013 
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2. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari Statistisi 
pertama sebanyak 2 orang dan statistisi muda sebanyak 1 orang. Pengembangan 
Jabatan Fungsional Tertentu/khusus pada Direktorat Produksi dilakukan untuk 
mempercepat program reformasi birokrasi, dengan memotong rentang kendali dan 
memperbanyak fungsi kelembagaan, guna mendukung tugas dan fungsi Direktorat 
Produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jumlah pegawai menurut pendidikan masing-masing S2 sebanyak 7 orang atau 
(13%), S1 sebanyak 29 orang atau (54%), D3 sebanyak 3 orang atau (5%), SLTA 
sebanyak 14 orang atau (26%), dan SLTP sebanyak 1 orang atau (2%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5. Sistematika LAKIP 

LAKIP Direktorat Produksi secara umum memuat target dan capaian kinerja Direktorat 
Produksi Tahun 2013. LAKIP ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian 
kinerja (Performance Results) Tahun 2012 dengan target dan capaian kinerja (Performance 
Results) Tahun 2013. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja 
(Performance Gap) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang 
akan datang. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut : 

Gambar 4. Komposisi Pegawai Direktorat Produksi 
Menurut Pendidikan Tahun 2013 

Gambar 3. Komposisi Pegawai Direktorat Produksi 
Menurut Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2013 
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Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini disajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja, permasalahan 
yang dihadapi dalam pencapain kinerja dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
serta antisipasi untuk menanggulangi permasalahan yang mungkin terjadi pada tahun 
mendatang.  

Bab I pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Produksi serta 
uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Produksi. 

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, 
gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Direktorat Produksi pada 
Tahun 2009 - 2014, rencana kerja dan anggaran Tahun 2013, penetapan kinerja Direktorat 
Produksi serta pengukuran/pengelolaan kinerja Direktorat Produksi 

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja 
Utama (IKU) Direktorat Produksi serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga 
disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran 
termasuk pula penjelasan tentang efisiensi. 

Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, 
kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran 
pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan 
perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan. 

Lampiran 
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BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 

 
Dalam upaya mewujudkan pengembangan perikanan budidaya yang berdaya saing dan 
berkelanjutan, maka kebijakan peningkatan produksi perikanan budidaya diarahkan dalam 
kerangka menjamin peningkatan kapasitas usaha, efesiensi dan nilai tambah berbasis pada 
nilai-nilai lestari (berwawasan lingkungan), dimana pada akhirnya akan mampu mendorong 
peningkatan kesejahteraan masyarakat.  
 
Pembangunan perikanan budidaya yang lebih terarah, terukur, konsisten dan akuntabel 
diperlukan visi dan misi yang dapat menggambarkan harapan dan kenyataan yang akan 
diperoleh melalui kebijakan dan program serta kegiatannya, maka Direktorat Jenderal 
Perikanan Budidaya menetapkan Visi, Misi dan Tujuan pengembangan perikanan budidaya 
sebagai berikut : 
 
2.1. RENCANA STRATEGIS DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2010-2014 

2.1.1. Visi 

Dalam upaya mengintegrasikan dengan pembangunan kelautan dan perikanan serta 
berlandaskan pemahaman dan penelaahan terhadap peluang dan potensi, serta 
permasalahan pengembangan perikanan budidaya di masa yang akan datang, maka 
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan penyesuaian visi yaitu “Pembangunan 
Perikanan budidaya yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan 
Masyarakat”. Melalui visi tersebut, diharapkan dapat terwujud pengelolaan sumberdaya 
perikanan budidaya yang dapat memberikan nilai tambah pada produk perikanan budidaya 
sehingga memiliki daya saing tinggi dengan tetap melakukan pengelolaan sumberdaya alam 
secara berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan pada 
masyarakat.  

 
2.1.2. Misi  

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan perikanan 
budidaya yaitu  “Mengoptimalkan Pemanfaatan  Sumberdaya Perikanan  Budidaya secara 
Efisien dan Berwawasan Lingkungan” 

 
2.1.3. Tujuan 

Ditjen Perikanan Budidaya sesuai dengan visi dan misinya menetapkan tujuan pokok dalam 

pembangunan perikanan budidaya yaitu “Meningkatnya Produksi dan Mutu Hasil 

Perikanan Budidaya melalui Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya secara 

Berkelanjutan 

 

2.1.4. Sasaran Strategis 

Direktorat Produksi sebagai unsur teknis turut bertanggungjawab dalam mendorong 
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terwujudnya sasaran strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu Meningkatnya 

Produksi Perikanan Budidaya pada Tahun 2014. Pencapaian sasaran tersebut dilakukan 

melalui kebijakan strategis yaitu Pengembangan Sistem Produksi Perikanan Budidaya.  

Pengembangan sistem produksi perikanan budidaya diarahkan melalui : (i) Pengembangan 

dan penyebaran informasi teknologi budidaya anjuran yang inovatif, aplikatif, efektif dan 

efesien serta mampu diadopsi oleh masyarakat; (ii) Pengembangan kawasan budidaya pada 

sentral produksi dan potensial berbasis pada komoditas unggulan dan utama; (iii) Penerapan 

sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) pada unit-unit usaha pembudidaya ikan guna 

meningkatkan daya saing, jaminan mutu dan keamanan pangan (Food Safety); dan (iv) 

Pengembangan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) bidang Produksi Perikanan 

Budidaya. 

Sedangkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Perikanan 

Budidaya di atas, Direktorat Produksi telah menetapkan arah kebijakan strategis mulai 

Tahun 2010 s/d Tahun 2014 yaitu terpenuhinya kebutuhan pakan yang teregistrasi dalam 

rangka penerapan teknologi, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data 

statistik perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir. 

 

2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN  

2.2.1. Indikator Kinerja 

Pembangunan Perikanan Budidaya pada Tahun 2014 difokuskan kepada program yang 

diarahkan kepada pencapaian indikator kinerja utama yaitu meningkatnya produksi 

perikanan budidaya dengan volume produksi perikanan budidaya sebanyak 13.927.946 ton.  

 
Tabel 2. Hasil Review Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut 

Komoditas Utama, Tahun 2010 - 2014 
 

 

 

 

 

 

 

Dalam mendukung tercapaiannya indikator kinerja utama di atas, Direktorat Produksi telah 

menetapkan target indikator keberhasilan yang telah didistribusikan melalui sub-sub 

Satuan : Ton

2013* 2014

TARGET  

(TON)

TARGET  

(TON)

TARGET  

(TON)

TARGET REVISI 

(TON)

TARGET

Total 5.376.200   6.847.500 9.415.700 11.632.122     13.927.946    

1 Udang 400.300        460.000 529.000 608.000           699.000          

2 Rumput Laut 2.672.800     3.504.200 5.100.000 6.500.000        7.800.000      

3 Nila 491.800        639.300 850.000 1.200.000        1.440.000      

4 Patin 225.000        383.000 651.000 750.000           900.000          

5 Lele 270.600        366.000 495.000 700.000           840.000          

6 Mas 267.100        280.400 300.000 500.000           600.000          

7 Gurame 40.300          42.300 44.400 125.000           150.000          

8 Kakap 5.000             5.500 6.500 7.000                8.400              

9 Kerapu 7.000             9.000 11.000 11.000             13.200            

10 Bandeng 349.600        419.000 503.400 700.000           840.000          

11 Lainnya 646.700        738.800 925.400 531.122           637.346          

2011 20122010

 NO.  KOMODITAS 
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program peningkatan produksi perikanan budidaya melalui kegiatan Eselon III lingkup 

Direktorat Produksi. Sasaran kegiatan sistem produksi pembudidayaan ikan dengan mutu 

terjamin adalah terpenuhinya kebutuhan pakan yang teregistrasi dalam rangka penerapan 

teknologi, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan 

budidaya yang akurat dan mutakhir, meliputi : 

1. Jumlah unit pembudidayaan ikan tersertifikat dan memenuhi standar sebanyak 

8.000 unit; 

2. Jumlah luas lahan minapadi seluas 250.000 hektar; 

3. Jumlah jenis pakan ikan terdaftar sebanyak 650 jenis; 

4. Jumlah produksi ikan hias sebanyak 1.500.000 ribu ekor; 

5. Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya sebanyak 

132 kelompok; 

6. Jumlah terbitan statistik perikanan budidaya sebanyak 5 dokumen; 

7. Jumlah RSNI 3 yang disusun sebanyak 18 dokumen 

 

2.2.2. Anggaran 

Guna mendukung rencana kinerja tersebut, Ditjen Perikanan Budidaya mengalokasikan 

anggarannya yang berjumlah Rp. 14.500.000.000,- yang didistribusikan berdasarkan 

kegiatan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut : 

a. Jumlah RSNI-3 yang disusun  

b. Jumlah pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran  

c. Jumlah unit pembudidayaan ikan tersertifikasi dan memenuhi standar  

d. Jumlah pakan ikan terdaftar  

e. Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya yang diterbitkan  

f. Layanan perkantoran  

g. Perangkat pengolah data dan komunikasi  

h. Peralatan dan fasilitas perkantoran  

 

2.2.3. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2014 

Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan maka disusun Perjanjian Kinerja yang 

memuat mengenai perjanjian kinerja antara Eselon II dengan Direktur Jenderal Perikanan 

Budidaya sebagaimana berikut :  
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PENETAPAN KINERJA 

Unit Kerja Eselon II : Direktorat Produksi Perikanan Budidaya 
Tahun Anggaran : 2014 
 

SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

TAHUN 2014 

STAKEHOLDER  PERSPECTIVE 

1 Meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat kelautan dan perikanan 

1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 105 

2 Pertumbuhan PDB Perikanan (persen) 7,25 
 

CUSTOMER PERSPECTIVE 

2 Meningkatnya ketersediaan produk 
kelautan dan perikanan yang bernilai 
tambah 

3 Jumlah produksi perikanan budidaya (juta ton) 13,97 

4 Jumlah Produksi Ikan hias (juta ekor) 1.500 

5 Nilai produksi perikanan budidaya (miliar 
rupiah) 
 

124.300 

3 
Meningkatnya usaha dan investasi di 
bidang perikanan budidaya 

6 Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan 
(RTP)(unit) 
 

1.842.000 

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 

4 Tersedianya kebijakan Perikanan 
Budidaya sesuai kebutuhan  

7 Jumlah RSNI 3 yang disusun 107 

8 Jumlah kebijakan publik perikanan budidaya 
yang diselesaikan 

35 

9 Jumlah draft peraturan perundang-undangan 
perikanan budidaya 
 

3 

5 Tersedianya modernisasi sisem produksi 
KP. pengolahan dan pemasaran produk 
KP yang optimal dan bermutu 

10 Jumlah unit pembudidayaan ikan yang 
disertifikasi (unit) 

8.000 

11 Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi 
anjuran perikanan budidaya (kelompok) 
 

132 

6 Terselenggaranya pengendalian usaha 
perikanan budidaya 

12 Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur 
layanan perizinan (skala likert A - D) 

A 

13 Tingkat ketaatan pemangku kepentingan 
dalam penyampaian data perikanan budidaya 
(persen) 
 

100 

LEARN & GROWTH PERSPECTIVE 

7 Tersedianya SDM Ditjen PB yang 
kompeten dan profesional  

14 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon 
III.IV dan V lingkup Ditjen PB (persen) 

50 

15 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat 
fungsional (persen) 
 

50 

8 Tersedianya informasi yang valid. handal 
dan mudah diakses di bidang PB 

16 Service Level Agreement di Ditjen PB (persen) 75 

17 Persepsi user terhadap kemudahan akses 
informasi dan data terkini di Ditjen PB (skala 
likert 1-5) 
 

4.25 
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SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

TAHUN 2014 

9 Terwujudnya good governance & clean 
government di Ditjen PB 

18 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal 
dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang 
ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di 
Ditjen PB (persen) 

100 

19 Nilai AKIP Ditjen PB Nilai AKIP A 

20 Nilai integritas Ditjen PB 6,75 

21 Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen PB 7,75 

22 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen PB 80 (setara 
level 4) 

10 Terkelolanya anggaran secara optimal di 
Ditjen Perikanan Budidaya 

23 Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB 
(persen) 

> 95 

     Program : Peningkatan Produksi  Perikanan Budidaya 

Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp 14.500.000.000,- 

 

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya             Direktur Produksi 

 

 

Slamet Soebjakto                     Coco Kokarkin Soetrisno 
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2.2.4. Pengukuran/Pengelolaan Kinerja 

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Direktorat Produksi Triwulan I Tahun 

2014. Direktorat Produksi menggunakan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard 

(BSC). Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan 

sebagai berikut : 

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/semesteran/tahunan); 

2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas; 

3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya; 

4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah 

diverifikasi oleh tim Strategic Management Office (Tim Pengelola Kinerja lingkup Ditjen 

Perikanan Budidaya) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; 

dan 

5. Status capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditunjukkan dengan warna : (i) merah 

(untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas 

toleransi); dan (iii) hijau (untuk indikator yang telah/melebihi target). 

 

Pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard dilakukan dengan cara penghitungan 

capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi Maximize, Minimize, dan Stabilize.  

1. Maximize 

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi maximize yaitu IKU yang 

mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik. 

2. Minimize 

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang diukur 

dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang mempunyai kriteria 

pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik. 

3. Stabilize 

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi stabilize yaitu IKU yang semakin 

stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. 
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BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA 
 

Pada tahun 2014, Direktorat Produksi menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 

23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam upaya pencapaian visi dan misi yang 

dilakukan melalui berbagai kegiatan strategis, baik secara teknis maupun administratif. 

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dilaksanakan pada 4 

(empat) perspektif. yaitu : (i) Stakeholder Perspective; (ii) Customer Perspective; (iii) Internal 

Process Perspective; dan (iv) Learning and Growth Perspective. Hasil pengukuran kinerja 

inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat Eselon II. 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari keempat 

perspektif tersebut adalah seperti pada tabel 2 berikut. 

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Produksi sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 

SASARAN STRATEGIS  
URAIAN INDIKATOR  

KINERJA UTAMA 

 
TARGET 
TAHUN 

2014 
 

 
TARGET 

S/D 
TRIWULA

N I 
TAHUN 

2014 
 

 
REALISAS

I 
S/D 

TRIWULA
N I 

TAHUN 
2014  

% 
CAPAIAN 
TERHAD

AP 
TARGET 

TRIWULA
N I 

TAHUN 
2014 

 % 
CAPAIAN 
TERHAD

AP 
TARGET 
TAHUN 

2014 

KETERANGAN 

1 Meningkatnya 
kesejahteraan 
masyarakat kelautan 
dan perikanan 

1 Nilai Tukar 
Pembudidaya Ikan 
(NTPi)  

105 105 101,62 96,78 96,78 Non Kumulatif, dihitung 
bulanan 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 104,7 dari 
target 104 (100,67%) 
Nilai 101,62 merupakan 
nilai rata-rata dari bulan 
Januari-Maret 2014 

2 Pertumbuhan PDB 
Perikanan (persen) 

7,25 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung 
di akhir tahun 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 6,86% dari 
target 7% (98,00%) 

2 Meningkatnya 
ketersediaan produk 
kelautan dan 
perikanan yang 
bernilai tambah 

3 Jumlah produksi 
perikanan budidaya 
(juta ton)  

13,97 2,86 3,44 120,28 24,62 Non Kumulatif, dihitung 
triwulanan 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 13,70 juta 
ton dari target 11,63 
juta ton (117,80%) 

4 Jumlah produksi ikan 
hias (juta ekor) 

1.500 375 378 100,8 25,2 Non Kumulatif dihitung 
per triwulan tahun 2013 

dengan capaian 1.036 

5 Nilai produksi 
perikanan budidaya 
(miliar rupiah)  

124.300 25.925,5
4 

27.238,8
9 

105,07 21,91 Non Kumulatif, dihitung 
triwulanan 
Capaian pada tahun 
2013 adalah sebesar 
145.292 miliar rupiah 
dari target sebesar 
96.778 miliar rupiah 
(150,13%) 

3 Meningkatnya usaha 
dan investasi di 
bidang perikanan 
budidaya  

6 Jumlah rumah tangga 
pembudidaya ikan 
(RTP) (unit)  

1.842.00
0 

0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung 
triwulanan 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 194.866 
orang dari target 
132.865 orang 
(146,66%) 
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SASARAN STRATEGIS  
URAIAN INDIKATOR  

KINERJA UTAMA 

 
TARGET 
TAHUN 

2014 
 

 
TARGET 

S/D 
TRIWULA

N I 
TAHUN 

2014 
 

 
REALISAS

I 
S/D 

TRIWULA
N I 

TAHUN 
2014  

% 
CAPAIAN 
TERHAD

AP 
TARGET 

TRIWULA
N I 

TAHUN 
2014 

 % 
CAPAIAN 
TERHAD

AP 
TARGET 
TAHUN 

2014 

KETERANGAN 

4 Tersedianya kebijakan 
Perikanan Budidaya 
sesuai kebutuhan  

7 Jumlah RSNI 3 yang 
disusun  

18 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung 
di akhir tahun (Dit. 
Produksi) 
Capaian sampai dengan 
tahun 2013 adalah 
sejumlah 16 RSNI-3 dari 
target sejumlah 16 RSNI-
3 (100,0%) 

8 Jumlah kebijakan 
publik perikanan 
budidaya yang 
diselesaikan 
(dokumen) 
 

4 3 3 100,00 75,00 Non Kumulatif, dihitung 
triwulanan 
 

9 Jumlah draft 
peraturan perundang-
undangan perikanan 
budidaya (dokumen) 

2 1 1 100,00 50,00 Non Kumulatif, dihitung 
triwulanan 
 

5 Tersedianya 
modernisasi sisem 
produksi KP, 
pengolahan dan 
pemasaran produk KP 
yang optimal dan 
bermutu 

10 Jumlah unit 
pembudidayaan ikan 
yang disertifikasi (unit) 
 

8.000 7.250 7.460 102,90 93,25 Kumulatif, dihitung 
triwulanan 
Capaian sampai dengan 
tahun 2013 adalah 
sebesar 7.100 unit dari 
target sebesar 7.000 unit 
(101,43%) 

11 Jumlah kelompok yang 
menerapkan teknologi 
anjuran perikanan 
budidaya (kelompok) 

132 33 35 106,06 26,52 Non Kumulatif, dihitung 
triwulanan 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 156 
kelompok dari target 
132 kelompok (118,18%) 

6 Terselenggaranya 
pengendalian usaha 
perikanan budidaya 

12 Tingkat kepuasan 
publik terhadap 
prosedur layanan 
pendaftaran pakan 
(skala likert A - D) 

A 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung 
di akhir tahun 
Capaian pada tahun 
2013 adalah B dari 
target A (77,68%) 

13 Tingkat ketaatan 
pemangku 
kepentingan dalam 
penyampaian data 
perikanan budidaya 
(persen) 

100 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung 
di akhir tahun 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 89,20% dari 
target 100% (89,20%) 

7 Tersedianya SDM 
Direktorat Produksi 
yang kompeten dan 
profesional  

14 Indeks Kesenjangan 
Kompetensi pejabat 
eselon III,  IV dan V 
lingkup Direktorat 
Produksi (persen)  

50 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung 
di akhir tahun 
 

15 Indeks Kesenjangan 
Kompetensi pejabat 
fungsional (persen) 

50 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung 
di akhir tahun 

8 Tersedianya informasi 
yang valid, handal dan 
mudah diakses di 
bidang PB 

16  Service Level 
Agreement di Ditjen 
PB (persen) 

75 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung 
di akhir tahun 
Capaian pada tahun 

2013 adalah 80% dari 

target 70% (114,29%) 
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SASARAN STRATEGIS  
URAIAN INDIKATOR  

KINERJA UTAMA 

 
TARGET 
TAHUN 

2014 
 

 
TARGET 

S/D 
TRIWULA

N I 
TAHUN 

2014 
 

 
REALISAS

I 
S/D 

TRIWULA
N I 

TAHUN 
2014  

% 
CAPAIAN 
TERHAD

AP 
TARGET 

TRIWULA
N I 

TAHUN 
2014 

 % 
CAPAIAN 
TERHAD

AP 
TARGET 
TAHUN 

2014 

KETERANGAN 

17 Persepsi user 
terhadap kemudahan 
akses informasi dan 
data terkini di 
Direktorat Produksi 
(skala likert 1-5)  

4,25 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung 
di akhir tahun 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 4 dari 
target 4 (100,00%) 

9 Terwujudnya good 
governance & clean 
government di Ditjen 
PB  

18 Jumlah rekomendasi 
Aparat Pengawas 
Internal dan Eksternal 
Pemerintah (APIEP) 
yang ditindaklanjuti 
dibanding total 
rekomendasi di 
Direktorat Produksi 
(persen) 

100 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung 
semesteran 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 100% dari 
target 100,00% 

19 Nilai AKIP Ditjen PB Nilai AKIP 
A (75) 

0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung 
di akhir tahun 
Capaian pada tahun 
2013 adalah Nilai AKIP A 
(78,54) dari target  Nilai 
AKIP A (75) (100,00%) 

20 Nilai integritas 
Direktorat Produksi 

6,75 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung 
di akhir tahun 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 7,12 dari 
target 6,75 (105,48%) 

21 Nilai Inisiatif anti 
korupsi Direktorat 
Produksi 

7,75 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung 
di akhir tahun 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 7,16 dari 
target 7,5 (95,47%) 

22 Nilai Penerapan 
Reformasi Birokrasi 
Direktorat Produksi 

80 
(setara 
level 4) 

0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung 
di akhir tahun 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 79,89 dari 
target 75 (setara level 4) 
(106,52%) 

10 Terkelolanya 
anggaran secara 
optimal di Direktorat 
Produksi 

23 Persentase 
Penyerapan Anggaran 
Direktorat Produksi 
(%) 

>95 10 10 100,00 10,50 Non Kumulatif, dihitung 
bulanan 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 96,8% dari 
target >95%  
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Pencapaian sasaran strategis pada masing-masing perspektif dijelaskan sebagaimana 

berikut: 

STAKEHOLDER PERSPECTIVE 

3.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kesejahteraan 

Masyarakat Kelautan dan Perikanan  

 

Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan menjadi fokus utama dalam pencapaian 

visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya, yang merupakan tolok ukur dari dampak 

keberhasilan program dan kegiatan Ditjen Perikanan Budidaya. Pencapaian sasaran strategis 

ini diukur melalui dua IKU yaitu : (i) NTPi dengan target 105; dan (ii) Pertumbuhan PDB 

Perikanan dengan target 7,25%. Penjelasan terkait dengan realisasi IKU dimaksud seperti 

pada tabel 3 berikut. 

 
Tabel 4. Capaian Sasaran Strategis  “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan” sampai 

dengan Triwulan I Tahun 2014 

SASARAN STRATEGIS 
URAIAN 

INDIKATOR KINERJA 

TARGET 
TAHUN 

2014 
 

 
TARGET 

S/D 
TRIWULAN I 

TAHUN  
2014 

 

REALISASI 
S/D 

TRIWULAN I 
TAHUN  

2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET S/D 
TRIWULAN I 

TAHUN 
 2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET 
TAHUN 

2014 

KETERANGAN 

1 Meningkatnya 
kesejahteraan 
masyarakat kelautan 
dan perikanan 

1 Nilai Tukar 
Pembudidaya Ikan 
(NTPi)  

105 105 101,62 96,78 96,78 Non Kumulatif, dihitung 
bulanan 
Capaian pada tahun 2013 
adalah 104,7 dari target 
104 (100,67%) 
Nilai 101,62 merupakan 
nilai rata-rata dari bulan 
Januari-Maret 2014 

2 Pertumbuhan PDB 
Perikanan 
(persen) 

7,25 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung 
di akhir tahun 
Capaian pada tahun 2013 
adalah 6,86% dari target 
7% (98,00%) 

 

 

A. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 

Nilai tukar ini digunakan untuk mempertimbangkan seluruh penerimaan (revenue) dan 

seluruh pengeluaran (expenditure) keluarga pembudidaya ikan dan keperluan produksi ikan. 

Selain itu, NTPi juga digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat 

pembudidaya secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan/daya 

keluarga pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. Semakin tinggi NTPi, 

maka akan semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya.  
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Tabel 5. Capaian IKU 1 “Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan 

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 
(NTPi)  

     Non Kumulatif, dihitung 
bulanan 
Capaian pada tahun 2013 
adalah 104,7 dari target 104 
(100,67%) 
Nilai 101,62 merupakan nilai 
rata-rata dari bulan Januari-
Maret 2014 

- Target Tahunan * * * 104 105  

- Target s/d TW I * * * * 105  

- Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 101,62  

- Persentase Realisasi terhadap 
Target s/d TW I  

    96,78  

Ket : *   : Belum ditetapkan targetnya 
       ** : Belum dilakukan pengukuran 

 
Data NTPi hingga Triwulan I (rata-rata Januari s/d Maret) sebesar 101,62, yang berarti 

bahwa harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya atau pendapatan 

pembudidaya naik lebih besar dari pengeluarannya. Rata-rata nilai NTPi Januari s/d Maret 

turun sebanyak -0,06 sebagaimana tabel 5 di bawah. Penurunan nilai NTPi ini dikarenakan 

sejak Oktober 2013, NTPi dihitung dengan menggunakan perhitungan tahun dasar 2012 

dengan menyesuaikan perubahan pola produksi dan perubahan pola konsumsi rumah 

tangga. Pada penghitungan dengan tahun dasar 2012 cakupan jumlah komoditas dan lokasi 

perhitungan juga mengalami penambahan menjadi 33 provinsi. Hal inilah yang mendasari 

kenapa realisasi NTPi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 

sebesar 104,7 ataupun target di tahun 2014. Dengan asumsi volume produksi sama, maka 

nilai NTPi >100 menunjukkan kesejahteraan nelayan/pembudidaya meningkat. 

Tabel 6. Nilai NTPi sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 

Subsektor Perikanan Jan-14 Feb-14 Mar-14 
Kenaikan 
Rata-rata 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Perikanan Budidaya 
    

a, Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) 101,64 101,69 101,52 -0,06 

b, indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) 110,85 111,38 111,54 0,31 

     - Budidaya Air Tawar 109,60 110,19 110,41 0,37 

     - Budidaya Laut 109,07 109,36 109,37 0,14 

     - Budidaya Air Payau 110,11 110,45 110,39 0,13 

c, Indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (Ib) 109,07 109,53 109,87 0,37 

     - Indeks konsumsi rumah tangga 111,37 111,93 112,23 0,39 

     - Indeks BPPBM 105,11 105,40 105,77 0,31 

BPPBM = Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal 

 

Beberapa kendala dalam pencapaian NTPi diantaranya adalah biaya produksi perikanan 

budidaya, terutama untuk pakan masih cukup tinggi yaitu mencapai 60-70% dari biaya 



19 

L a k i p  T r i w u l a n  1  D i r e k t o r a t  P r o d u k s i  T a h u n  2 0 1 4 ,  D J P B  TAHUN 2014 

 

 

produksi. Oleh karenanya diperlukan upaya untuk peningkatan upaya penyediaan pakan 

murah dan terjangkau serta berkualitas sesuai dengan jenis komoditas yang dikembangkan 

melalui perekayasaan teknologi. 

Berbagai upaya dilakukan guna pencapaian NTPi, yang merupakan akumulasi dari rencana 

aksi pencapaian setiap IKU pada seluruh perspektif dalam peta strategi yang akan 

diterangkan pada point selanjutnya. 

B. Pertumbuhan PDB Perikanan (persen) 

Pertumbuhan PDB merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan perikanan, 

termasuk didalamnya perikanan budidaya. Pertumbuhan PDB perikanan dari tahun ke tahun 

selalu meningkat, hal tersebut menggambarkan kemampuan sumberdaya perikanan dalam 

pembangunan perekonomian nasional. PDB perikanan diartikan sebagai nilai keseluruhan 

semua barang dan jasa perikanan yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu (per tahun). 

Angka persentase pertumbuhan PDB Perikanan diperoleh dengan membandingkan nilai PDB 

Perikanan (berdasarkan harga konstan) tahun berjalan dibandingkan dengan nilai PDB 

Perikanan tahun sebelumnya. Target pertumbuhan PDB perikanan pada tahun 2014 sebesar 

7,25 atau meningkat 3,57% dari tahun 2013. Pencapaian pertumbuhan PDB Perikanan 

sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 belum dapat diperoleh dikarenakan data akan 

dihitung pada akhir tahun oleh BPS. Namun demikian, berbagai upaya dilakukan guna 

peningkatan PDB pada akhir tahun 2014. Upaya tersebut merupakan yang merupakan 

akumulasi dari rencana aksi pencapaian setiap IKU pada seluruh customer perspective, 

internal process perspective dan learn and growth perspective dalam peta strategi yang akan 

diterangkan pada point selanjutnya. 

 
Tabel 7. Capaian IKU  “Pertumbuhan PDB Perikanan (Persen)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan 

Pertumbuhan PDB Perikanan 
(Persen)  

     Non Kumulatif, dihitung di akhir 
tahun 
Capaian pada tahun 2013 adalah 
6,86% dari target 7% (98,00%) 

- Target Tahunan * * * 7 7,25  

- Target s/d TW I * * * * 0  

- Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 0  

- Persentase Realisasi terhadap 
Target s/d TW I  

    100,00  

Ket : *   : Belum ditetapkan targetnya 
       ** : Belum dilakukan pengukuran 

Pencapaian Sasaran Strategis 1 yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan 

perikanan, salah satunya didukung oleh kegiatan peningkatan produksi perikanan budidaya 

melalui 3 strategi pembangunan perikanan budidaya yaitu : (i) industrialisasi perikanan 

budidaya; (ii) pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya; dan (iii) penerapan 

blue ekonomi dalam setiap kegiatan perikanan budidaya.  
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Minapolitan merupakan suatu konsep Manajemen Ekonomi Kawasan Berbasis Kelautan dan 

Perikanan guna meningkatkan pendapatan masyarakat, Minapolitan dilaksanakan dengan 

prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, efektivitas, kualitas dan percepatan pembangunan yang 

berbasis kawasan/wilayah dengan dukungan berbagai kementerian atau sektor lain, 

Pelaksanaan minapolitan telah dilakukan sejak tahun 2011, dan hingga tahun 2014 ini telah 

ditetapkan 115 kabupaten/kota minapolitan percontohan perikanan 

budidaya/industrialisasi. Dengan adanya minapolitan, maka peningkatan produksi perikanan 

budidaya akan lebih cepat karena adanya dukungan dari beberapa kementerian/lembaga 

dan swasta seperti dari : (i) Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan saluran 

irigasi sekunder, pembangunan jalan produksi, serta pembuatan talud; (ii) Kementerian 

ESDM dalam pembangunan infrastruktur listrik pada sentra-sentra produksi, dan (iii) 

Perbankan dalam penyediaan permodalan. 

Selain minapolitan, salah satu strategi untuk lompatan produksi perikanan juga dilakukan 

melalui industrialisasi yang merupakan suatu integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk 

meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah 

sumberdaya perikanan budidaya secara berkelanjutan. Melalui industrialisasi, para pelaku 

usaha perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya 

saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai 

hilir. Industrialisasi perikanan budidaya mulai dilaksanakan pada tahun 2012 untuk empat 

komoditas yaitu udang, bandeng, patin dan rumput laut. Pengembangan 4 (empat) 

komoditas tersebut pada tahap awal difokuskan di daerah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. 

Pelaksanaan industrialisasi tahap awal dikembangkan diantaranya melalui percontohan 

skala besar (demfarm) dan perbaikan prasarana/infrastruktur seperti saluran irigasi dan 

perbaikan kolam atau tambak. 

Strategi selanjutnya adalah penerapan blue economy dalam pemanfaatan dan pengelolaan 

sumberdaya perikanan budidaya melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi 

pada pelestarian sumber daya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan 

lingkungan secara berkelanjutan.  

 

CUSTOMER PERSPECTIVE 

3.2. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Ketersediaan Produk 

Kelautan dan Perikanan yang Bernilai Tambah 

 

Peningkatan ketersediaan produk tidak hanya dilihat dari segi volume saja. namun juga  

perlu ada jaminan terhadap mutu/kualitas produk dan keamanan pangan (food safety), 

sehingga secara langsung akan memberikan nilai tambah dan daya saing bagi produk 

perikanan yang dihasilkan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Ditjen Perikanan 

Budidaya mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan capaian rata-rata hingga 
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triwulan I tahun 2014 % sebagaimana pada tabel 7 berikut.  

Tabel 8. Capaian Sasaran Strategis  “Meningkatnya Ketersediaan Produk Kelautan dan Perikanan Yang Bernilai 
Tambah” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 

SASARAN STRATEGIS 
URAIAN INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 
TAHUN 

2014 
 

 
TARGET 

S/D 
TRIWULAN I 

TAHUN  
2014 

 

REALISASI 
S/D 

TRIWULAN I 
TAHUN  

2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET S/D 
TRIWULAN I 

TAHUN  
2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET 
TAHUN 

2014 

KETERANGAN 

1 Meningkatnya 
ketersediaan 
produk 
kelautan dan 
perikanan yang 
bernilai tambah 

1 Jumlah produksi 
perikanan 
budidaya (juta 
ton)  

13,97 2,86 3,44 120,28 24,62 Non Kumulatif, 
dihitung triwulanan 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 13,70 
juta ton dari target 
11,63 juta ton 
(117,80%) 

2 Jumlah produksi 
ikan hias (juta 
ekor) 

1.500 375 378 100,8 25,2 Non Kumulatif 
dihitung per triwulan 
tahun 2013 dengan 
capaian 1.036 

3 Nilai produksi 
perikanan 
budidaya (miliar 
rupiah)  

124.300 25.925,54 27.238,89 105,07 21,91 Non Kumulatif, 
dihitung triwulanan 
Capaian pada tahun 
2013 adalah sebesar 
145.292 miliar rupiah 
dari target sebesar 
96.778 miliar rupiah 
(150,13%) 

Ket: * : Angka sementara sampai dengan triwulan I tahun 2014. validasi data dilakukan secara tahunan pada bulan April 

tahun berikutnya 

 

A. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Juta Ton) 

Capaian jumlah produksi perikanan budidaya adalah sebesar 3.439.625 ton dari target 

sampai dengan triwulan I sebesar 2.860.478 ton (120,25%) atau 24,61% dari target tahun 

2014 sebesar 13.978.946 sebagaimana terinci pada tabel 8 berikut.   

Tabel 9. Capaian IKU  “Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Juta Ton)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan 

Jumlah Produksi Perikanan 
Budidaya (Juta ton) 

     Non Kumulatif, dihitung triwulanan 
Capaian pada tahun 2013 adalah 
13,70 juta ton dari target 11,63 
juta ton (117,80%) 

- Target Tahunan 5,37 6,84 9,41 11,63 13,97  

- Target s/d TW I * * * 2,66 2,86  

- Realisasi s/d TW I ** ** ** 2,24 3,44  

- Persentase Realisasi terhadap 
Target s/d TW I  

   84,47 120,25  

Ket : *   : Belum ditetapkan targetnya 
       ** : Belum dilakukan pengukuran 

Perbandingan target dan realisasi produksi perikanan budidaya triwulan I tahun 2013 – 2014 

berdasarkan jenis budidaya seperti pada tabel 9 berikut.  
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Tabel 10. Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2013 – 2014 
Berdasarkan Jenis Budidaya (Ton) 

Indikator Kinerja 

2013 2014* 

TARGET  
TAHUN 

2014 

CAPAIAN 
TW 1 

TERHADAP 
TARGET 

2014 

TARGET  
TW I 

REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 
TARGET  

TW I 
REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

Volume perikanan budidaya (Ton) 2.662.252 2.248.900 84,47 2.860.478 3.439.625 120,25 13.978.946          24.61  

- Produksi  budidaya air tawar 
(Ton) 

696.908  487.900  70,01    793.638     665.109  83,81 3.881.602          17,13  

- Produksi  budidaya air payau 
(Ton) 

374.496  454.600  121,39    691.492     805.285  116,46 3.370.656          23,89  

- Produksi  budidaya laut (Ton) 1.590.848  1.306.400  82,12 1.375.348  1.969.231   143,18 6.726.688          29,27  

Ket: * : Angka sementara sampai dengan triwulan I tahun 2014. Validasi data dilakukan secara tahunan pada bulan April tahun berikutnya 

Dari angka tersebut, realisasi pencapaian produksi terbesar yaitu pada jenis budidaya air 

laut sebesar 143,18%, disusul oleh budidaya air payau sebesar 116,46% dan budidaya air 

tawar sebesar 83,81%. Terkait dengan prediksi capaian target pada akhir tahun 2014, maka 

capaian IKU ini diprediksi akan tercapai. Adapun capaian produksi perikanan budidaya per 

jenis komoditas pada triwulan I tahun 2014 sebagaimana pada tabel 10. 

 

Tabel 11. Target dan Capaian Volume Produksi Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 

Menurut Jenis Komoditas utama 

 

PROVINSI 

Tahun 2014 Capaian s/d TW I 

terhadap total target 

Tahun 2014 (%) 
Target s/d TW 1 

(Ton) 

Realisasi s/d TW 

I (Ton)* 
Capaian (%) 

Target  

Tahunan 

JUMLAH/TOTAL 2.860.478 3.439.625 120,25 13.978.946 24,61 

Udang 155.669 121.175 77,84 750.000 16,16 

Udang Windu 38.439 35.000 91,05 188.000 18,62 

Udang Vaname 117.230 73.786 62,94 562.000 13,13 

Rumput Laut 1.594.799 2.250.890 141,14 7.800.000 28,86 

Nila 294.424 250.841 85,20 1.440.000 17,42 

Patin 184.015 107.591 58,47 900.000 11,95 

Lele 171.748 182.089 106,02 840.000 21,68 

Mas 122.677 90.978 74,16 600.000 15,16 

Gurame 30.669 21.421 69,84 150.000 14,28 

Kakap 1.717 746 43,46 8.400 8,89 

Kerapu 2.699 2.675 99,13 13.200 20,27 

Bandeng 171.748 162.733 94,75 840.000 19,37 

Lainnya 130.313 248.486 190,68 637.346 38,99 

Ket : *) angka sementara 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa komoditas yang mengalami capaian di atas seratus 

persen yaitu komoditas rumput laut tercapai sebesar 141,14%, dan lele tercapai sebesar 
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106,02%. Kedua komoditas ini memang mudah dibudidayakan, dan tidak memerlukan biaya 

produksi yang tinggi. Sedangkan beberapa komoditas utama yang belum mencapai target 

yaitu : kerapu (99,13%), bandeng (94,75%), udang windu (91,05%), nila (85,20%), ikan mas 

(74,16%), gurame (69,84%), patin (58,47%), dan kakap (43,46%). Hal ini disebabkan adanya 

musibah banjir di beberapa daerah di Indonesia seperti musibah banjir di pantura yang 

menyebabkan gagal panen untuk komoditas udang dan ikan bandeng karena banyak yang 

terbawa arus banjir sehingga mempengaruhi jumlah produksi sampai dengan triwulan I. 

Selain itu, data laporan yang dikirim dari Provinsi ke Pusat mengalami keterlambatan waktu, 

hal ini juga mempengaruhi capaian volume produksi sampai dengan triwulan I tahun 2014. 

Komoditas budidaya yang masuk dalam produksi budidaya air tawar adalah ikan nila, patin, 

lele, mas, dan gurame. Komoditas budidaya yang masuk dalam produksi budidaya air payau 

adalah udang, rumput laut, nila, dan bandeng. Sedangkan komoditas budidaya yang masuk 

dalam produksi air laut adalah rumput laut, kakap, kerapu, dan bandeng. Komoditas yang 

termasuk dalam ikan lainnya antara lain gabus, toman, jelawat, betutu, mujair, sepat siam 

dan sebagainya. Penjelasan pencapaian produksi berdasarkan jenis budidaya sebagaimana 

berikut : 

1. Produksi Budidaya Air Tawar 

Capaian produksi untuk budidaya air tawar masih dibawah target triwulanan yaitu 83,81% 

atau 17,13% bila dibandingkan dengan target tahun 2014. Produksi air tawar didominasi 

oleh patin, nila, lele, gurame dan mas. Capaian yang masih rendah dikarenakan beberapa 

sentra produksi utama nila seperti Sumatera Utara dan Jawa Tengah, pelaporannya 

terindikasi belum memasukkan data dari produsen utama seperti dari PT. Aquafarm, dan 

juga laporan dari provinsi yang mengalami keterlambatan pengiriman ke pusat. Upaya untuk 

meningkatkan komoditas perikanan budidaya air tawar akan terus dilakukan melalui : (i) 

pengembangan gerakan minapadi; (ii) peningkatan sistem pelaporan produksi; (iii) 

pengembangan budidaya nila melalui intensifikasi dengan bioflok dan running water; dan 

(iv) ekstensifikasi melalui kegiatan PUMP-PB. 

2. Produksi Budidaya Air Payau 

Capaian produksi untuk jenis budidaya payau sampai dengan Triwulan I tahun 2014 sebesar 

116,46% atau 23,89% bila dibandingkan dengan target tahun 2014 yang didorong oleh 

pencapaian komoditas udang, bandeng dan rumput laut jenis Gracillaria sp. Target produksi 

yang belum tercapai untuk budidaya air payau dikarenakan adanya bencana banjir yang 

melanda tambak bandeng dan udang, khususnya di daerah pantura yang terjadi pada bulan 

Januari 2014. Pengembangan produksi udang juga dilakukan dengan serangkaian kegiatan 

lainnya yaitu : (i) pengembangan industrialisasi (udang, bandeng, patin dan rumput laut) 

yang telah dilakukan sejak tahun 2012; (ii) sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder dan 

Pemda mengenai industrialisasi; (iii) koordinasi dan kerjasama lintas Eselon I KKP ataupun 

dengan Pemerintah Daerah; dan (iv) menjalin perjanjian kerjasama dalam pengembangan 
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tambak. Kerjasama yang telah dijalin diantaranya dengan Kementerian Pekerjaan Umum 

dalam pembangunan jalan produksi dan perbaikan saluran air, kerjasama dengan Badan 

Pertanahan Negara (BPN) dalam rangka sertifikasi lahan usaha budidaya, kerjasama dengan 

Perbankan (Bank Mandiri, BRI, BNI dan Mandiri Syariah) dalam mendukung pembiayaan 

usaha perikanan budidaya, dan kerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam 

penyediaan listrik di kawasan perikanan budidaya serta dengan TNI dalam rangka 

pengamanan lokasi demfarm. 

3. Produksi Budidaya Air Laut 

Capaian produksi untuk budidaya air laut telah melebihi target triwulanan yaitu 143,18% 

dan 29,27% bila dibandingkan dengan target tahun 2014. Produksi budidaya air laut 

didominasi oleh rumput laut, yang kemudian diikuti oleh kakap dan kerapu. Beberapa hal 

yang mendasari tingginya pencapaian komoditas ini adalah berkembangnya usaha budidaya 

rumput laut di masyarakat, karena budidaya rumput laut mempunyai masa pemeliharaan 

yang cukup singkat yaitu 45 hari sehingga perputaran modal usaha dapat lebih cepat. 

Rumput laut juga cocok untuk dibudidayakan di daerah-daerah dengan curah hujan rendah 

yang merupakan salah satu ciri dari daerah kantong kemiskinan. Keuntungan lainnya adalah 

modal kerja yang relatif kecil (hanya + Rp 6 juta), penggunaan teknologi yang relatif 

sederhana, dan peluang pasar yang masih terbuka lebar mengingat rumput laut merupakan 

bahan baku untuk beberapa industri, seperti biofuel, agar-agar, caraginan, kosmetik, obat-

obatan  dan lain-lain. 

Kegiatan yang dilakukan selama triwulan I untuk mendukung IKU tersebut adalah : (i) 

Supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi percontohan BAT; (ii) Identifikasi pembinaan 

dan monev model pengembangan Ugadi; (iii) Supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi 

percontohan budidaya air payau dan laut di kawasan potensial budidaya air payau dan laut; 

(iv) Monev percontohan dan kawasan budidaya air payau dan laut; (v) Pembinaan, 

monitoring dan evaluasi budidaya ikan hias; (vi) Forum sertifikasi auditor CBIB; (vii) 

Sinkronisasi database SIMSTAT PB Tahun 2013; (viii) Apresiasi budidaya ikan hias; (ix) 

Pembinaan petugas pengumpul data statistik; dan (x) Supervisi data.  

Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode selanjutnya adalah  : (i) Konsolidasi 

budidaya air payau/Laut; (ii) Validasi data statistik perikanan budidaya; (iii) Forum pakan 

nasional; (iv) Temu koordinasi pengelolaan budidaya arwana super red; (v) Forum ikan hias; 

(vi) Forum budidaya air tawar; (vii) Percontohan budidaya ikan hias; dan (viii) Percontohan 

Ugadi. 

 

B. Jumlah Produksi Ikan Hias 

Jumlah produksi ikan hias merupakan salah satu indikator kinerja/output Direktorat 

Produksi. Dilihat dari trend perkembangan produksi ikan hias dari Tahun 2009 s/d 2013 

menunjukan adanya kinerja yang positif dengan kenaikan rata-rata per Tahun mencapai 
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58%. 

 
Tahun 2014 target produksi ikan hias ditetapkan sebesar 1.500 juta ekor, dimana Sampai 

dengan triwulan I jumlah produksi ikan hias mencaapai 378 juta ekor atau dengan capaian 

100,8% dari target triwulan I sebesar 375 juta ekor.  

 
Dalam upaya percepatan pencapaian produksi ikan hias pada tahun mendatang, beberapa 

langkah strategis yang akan dilakukan adalah : (i) Pemuliaan induk dan penyediaan benih 

ikan hias unggul; (ii) Menjaga kelestarian ikan hias spesifik lokal/endemik; (iii) Penerapan 

teknologi inovasi budidaya ikan hias  

 

C. Nilai Produksi Perikanan Budidaya 

Capaian nilai produksi sebesar Rp 27.238,89 miliar atau tercapai 105,07% dari target 

triwulan I sebesar Rp 25.925 miliar. Bila dibandingkan dengan target tahunan 2014, maka 

nilai produksi telah mencapai 21,91% sebagaimana pada tabel 11 berikut. 

Tabel 12. Capaian IKU  “Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Miliar Rupiah)” sampai dengan Triwulan I Tahun 

2014 

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan 

Nilai Produksi Perikanan 
Budidaya (miliar rupiah) 

     Non Kumulatif, dihitung 
triwulanan 
Capaian pada tahun 2013 
adalah sebesar 145.292 
miliar rupiah dari target 
sebesar 96.778 miliar 
rupiah (150,13%) 

- Target Tahunan * * * 96.778 124.300  

- Target s/d TW I * * * * 25.925,54  

- Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 27.238,89  

- Persentase Realisasi terhadap 
Target s/d TW I  

    105,07  

Ket : *   : Belum ditetapkan targetnya 
       ** : Belum dilakukan pengukuran 

Adapun target dan capaian nilai produksi perikanan budidaya sampai dengan triwulan I 

tahun 2014 menurut jenis komoditas utama adalah seperti pada tabel 13 berikut. 
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Tabel 13. Target dan Capaian Nilai Produksi Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 

Menurut Jenis Komoditas utama 

Komoditas Utama 

Tahun 2014* 

Capaian  s/d TW I 
terhadap Total (%) Target s/d TW 1 

(Juta) 
Realisasi TW 1 

(Juta) 
Capaian terhadap  

Target s/d TW I (%) 
TARGET 2014 

 JUMLAH / TOTAL  25.925.537 27.238.895 105,07 124.300.000 21,91 

Udang 9.483.285 5.405.695 57,00 43.711.072 12,37 

Udang Windu 2.306.325 2.037.715 88,35 11.280.000 18,06 

Udang Vaname 7.176.960 3.040.746 42,37 32.431.072 9,38 

Rumput Laut 1.080.542 4.004.267 370,58 5.460.000 73,34 

Nila 3.533.094 3.860.855 109,28 17.280.000 22,34 

Patin 2.208.184 1.432.807 64,89 10.800.000 13,27 

Lele 1.717.476 2.169.928 126,34 8.400.000 25,83 

Mas 1.840.153 1.765.054 95,92 9.000.000 19,61 

Gurame 1.073.423 635.896 59,24 5.250.000 12,11 

Kakap 51.524 31.580 61,29 252.000 12,53 

Kerapu 269.889 348.710 129,20 1.320.000 26,42 

Bandeng 2.060.971 2.640.511 128,12 10.080.000 26,20 

Lainnya 2.606.996 4.943.591 189,63 12.746.928 38,78 

Ket : *) angka sementara 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada beberapa nilai komoditas utama yang belum 

mencapai target yaitu ikan mas (95,92%), udang windu (88,35%), patin (64,89%), kakap 

(61,29%), gurame (59,24%), dan udang vaname (42,37%). Hal ini disebabkan komoditas 

udang windu dan vaname mengalami kenaikan harga di tahun 2013 dan 2014, namun 

capaian volume produksi udang sampai dengan triwulan I tahun 2014 belum tercapai dari 

angka target, sehingga mempengaruhi capaian nilai produksi sampai dengan triwulan I 

tahun 2014. Komoditas rumput laut, nila, lele, kerapu dan bandeng mengalami capaian di 

atas 100% karena harga yang meningkat di level pembudidaya dan mudah dipasarkan baik 

pasar dalam negeri maupun pasar mancanegara/ekspor. 

Sementara itu, nilai produksi untuk komoditas rumput laut mengalami kenaikan yang cukup 

tajam karena produksi sampai dengan triwulan I juga cukup besar dan harga rumput laut di 

tingkat pembudidaya mengalami kenaikan yang signifikan. Harga rumput laut basah saat ini 

adalah berkisar Rp 2.000,- s/d Rp 3.000,- per kilogram dari sebelumnya Rp 1.000,- s/d Rp 

1.500,- per kilogram, sedangkan rumput laut kering berkisar Rp 13.000,- s/d Rp 14.000,- per 

kilogram dari sebelumnya Rp 8.500,- s/d Rp 10.000,- per kilogram.  

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan I untuk mendukung IKU tersebut adalah : (i) 

Supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi percontohan BAT; (ii) Identifikasi, pembinaan 
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dan monev model pengembangan Ugadi; (iii) Supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi 

percontohan budidaya air payau dan laut di kawasan potensial budidaya air payau dan laut; 

(iv) Monev percontohan dan kawasan budidaya air payau dan laut; (v) Pembinaan, 

monitoring dan evaluasi budidaya ikan hias; (vi) Forum sertifikasi auditor CBIB; (vii) 

Sinkronisasi database SIMSTAT PB tahun 2013; (viii) Apresiasi budidaya ikan hias; (ix) 

Pembinaan petugas pengumpul data statistik; dan (x) Supervisi data. 

Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode selanjutnya adalah : (i) Konsolidasi budidaya 

air payau/laut; (ii) Validasi data statistik perikanan budidaya; (iii) Forum pakan nasional; (iv) 

Temu koordinasi pengelolaan budidaya Arwana Super Red; (v) Forum ikan hias; (vi) Forum 

budidaya air tawar; (vii) Percontohan budidaya ikan hias; dan (viii) Percontohan Ugadi. 

 

3.3. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Usaha dan Investasi di 

Bidang Perikanan Budidaya   

Sasaran meningkatnya usaha dan investasi di bidang perikanan budidaya dicapai melalui tiga 

(3) indikator kegiatan utama, yaitu :  jumlah rumah tangga pembudidaya ikan, sebagaimana 

tabel 14 berikut.  

Tabel 14. Capaian Sasaran Strategis  “Meningkatnya Usaha dan Investasi di Bidang Perikanan Budidaya” sampai 

dengan Triwulan I Tahun 2014 

SASARAN 
STRATEGIS 

URAIAN INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
TAHUN 

2014 
 

 
TARGET 

S/D 
TRIWULAN I 

TAHUN 
2014 

 

REALISASI 
S/D 

TRIWULAN I 
TAHUN 2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET S/D 
TRIWULAN I 
TAHUN 2014 

% 
CAPAIAN 

TERHADAP 
TARGET 
TAHUN 

2014 

KETERANGAN 

1 Meningkatnya 
usaha dan 
investasi di 
bidang 
perikanan 
budidaya  

1 Jumlah rumah 
tangga 
pembudidaya 
ikan (RTP) (unit)  

1.842.000 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, 
dihitung di akhir tahun 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 3.350.511 
unit dari target 
1.751.000 unit 
(191,35%) 

 

A. Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan  

Indikator lainnya yang digunakan untuk menunjukkan adanya peningkatan usaha dan 

investasi bidang perikanan budidaya adalah jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP). 

Rumah tangga pembudidaya ikan merupakan rumah tangga yang melakukan kegiatan 

budidaya ikan dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual, dengan demikian RTP 

merupakan unit ekonomi perikanan budidaya yang dihitung berdasarkan total RTP yang 

disurvey disemua desa sampel, kemudian diestimasi berdasarkan jumlah RTP di 

Kabupaten/Kota dibagi jumlah RTP disemua desa sampel.  

Target IKU jumlah rumah tangga pembudidaya ikan di tahun 2014 sebanyak 1.842.000 unit. 
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Capaian angka jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan untuk triwulan I tahun 2014 belum 

diperoleh karena metode pengumpulan data jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan di 

tingkat kabupaten/kota dilakukan setiap satu tahun sekali, yaitu pada akhir tahun. 

Tabel 15. Capaian IKU  “Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan (Orang)” sampai dengan Triwulan I Tahun 
2014 

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan 

Jumlah Rumah Tangga 
Pembudidaya Ikan (orang) 

 

     Non Kumulatif, dihitung di akhir 
tahun 
Capaian pada tahun 2013 adalah 
3.350.511 unit dari target 
1.751.000 unit (191,35%) 

- Target Tahunan * * * 1.751.000 1.842.000  

- Target s/d TW I * * * * 0  

- Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 0  

- Persentase Realisasi 
terhadap Target s/d TW I  

    100,00  

Ket : *   : Belum ditetapkan targetnya 
       ** : Belum dilakukan pengukuran 

Rencana aksi ke depan dalam mendukung IKU ini adalah : (i) pendampingan dan pembinaan 

secara langsung terhadap masyarakat baik aspek teknis maupun manajemen usaha; (ii) 

percontohan usaha budidaya ikan yang menstimulus masyarakat untuk melakukan usaha 

perikanan budidaya; (iii) dukungan penguatan modal melalui program paket bantuan PUMP-

PB dan input sarana produksi budidaya; dan (iv) fasilitasi dan penguatan kemitraan usaha 

untuk menumbuhkan kapasitas dan pelaku usaha baru. 

 

3.4. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4 : Tersedianya Kebijakan Perikanan 

Budidaya sesuai Kebutuhan 

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat Produksi  mengidentifikasi 3 (tiga) 

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana pada tabel 16 berikut. 

Tabel 16. Capaian Sasaran Strategis  “Tersedianya Kebijakan Perikanan Budidaya sesuai Kebutuhan” sampai 
dengan Triwulan I Tahun 2014 

SASARAN 
STRATEGIS 

URAIAN INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
TAHUN 

2014 
 

 
TARGET 

S/D 
TRIWULAN I 
TAHUN 2014 

 

REALISASI 
S/D 

TRIWULAN I 
TAHUN 2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET S/D 
TRIWULAN I 
TAHUN 2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET 
TAHUN 

2014 

KETERANGAN 

1 Tersedianya 
kebijakan 
Perikanan 
Budidaya 
sesuai 
kebutuhan  

1 Jumlah RSNI 3 yang 
disusun 

18 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di 
akhir tahun (Dit. Produksi) 
Capaian sampai dengan 
tahun 2013 adalah 
sejumlah 16 RSNI-3 dari 
target sejumlah 16 RSNI-3 
(100,0%) 

2 Jumlah kebijakan 
publik perikanan 
budidaya yang 
diselesaikan 

4 3 3 100,00 75,00 Non Kumulatif, dihitung 
triwulanan 
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SASARAN 
STRATEGIS 

URAIAN INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
TAHUN 

2014 
 

 
TARGET 

S/D 
TRIWULAN I 
TAHUN 2014 

 

REALISASI 
S/D 

TRIWULAN I 
TAHUN 2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET S/D 
TRIWULAN I 
TAHUN 2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET 
TAHUN 

2014 

KETERANGAN 

3 Jumlah draft 
peraturan 
perundang-
undangan 
perikanan budidaya 

2 1 1 100,00 50,00 Non Kumulatif, dihitung 
triwulanan 
 

 

A. Jumlah RSNI-3 yang Disusun  

Penyediaan  Standar Nasional Indonesia (SNI) sangat mutlak diperlukan dalam rangka 

keberlanjutan usaha budidaya dan memberikan jaminan mutu produk perikanan budidaya 

melalui tahapan penyusunan standar sesuai dengan persyaratan yang berlaku guna 

menghasilkan standar yang efektif, berkualitas dan berdaya guna. Salah satu tahapan dalam 

penyiapan menuju SNI adalah penyusunan RSNI-3, dalam rangka perwujudan produktivitas 

usaha yang berkelanjutan serta peningkatan daya saing produk perikanan budidaya baik 

lokal maupun ekspor.  

Pada tahun 2014, RSNI-3 bidang produksi yang disusun ditargetkan sebanyak 18 RSNI-3 dan 

hingga triwulan I telah tercapai sebanyak 0 RSNI-3 dari capaian 0%, karena indikator ini 

merupakan indikator dengan penghitungan secara kumulatif, dan dihitung di akhir tahun.  

Selama triwulan I tahun 2014, beberapa hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian 

IKU ini adalah : (i) Rakoor standarisasi bidang perikanan budidaya; (ii) Rapat Gugus kerja 

(RSNI-1) bidang perbenihan dan produksi; (iii) identifikasi kebutuhan standar budidaya air 

payau/laut. Rakoor standarisasi bidang perikanan budidaya tersebut mengupayakan 

pengembangan standardisasi perikanan budidaya antar subsistem di Direktorat Jenderal 

Perikanan Budidaya yang dilakukan secara bersinergi dan harmonis sehingga diharapkan 

permasalahan yang sering ditemui pada saat kegiatan perumusan maupun penerapan 

standar dapat diminimalisir. Selain itu, kegiatan Rapat Koordinasi ini juga bertujuan untuk 

membahas rencana pengembangan kegiatan standardisasi perikanan budidaya serta 

sinkronisasi usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) dan jadwal pelaksanaan 

pembahasan rancangan standar dari masing-masing bidang, mulai dari tahap gugus kerja, 

rapat teknis dan konsensus. 

Rencana aksi selanjutnya untuk mencapai IKU ini adalah : (i) Rapat Gugus Kerja kesling dan 

prasarana; (ii) Rapat Teknis bidang produksi, perbenihan, prasarana dan keskanling untuk 

RSNI-2; dan (iii) Identifikasi kebutuhan standar budidaya air payau/laut dan bidang 

prasarana. 
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B. Jumlah Kebijakan Publik Perikanan Budidaya yang Diselesaikan  

Kebijakan publik perikanan budidaya merupakan peraturan ataupun keputusan yang 

dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan terkait dengan pembinaan, penataan ataupun 

pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya.  

Target jumlah kebijakan publik perikanan budidaya Tahun 2014 pada Direktorat Produksi 

sebesar 4 dokumen. Capaian sampai dengan triwulan I tahun 2014 adalah sebesar 3 (enam) 

keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, antara lain Juklak 

Minapadi, Juklak Percontohan Usaha Budidaya Berbasis Manajemen Kelompok dan Juklak 

Tata Cara Pendaftaran Pakan Ikan.  

Kendala pencapaian IKU adalah perbedaan jumlah kebijakan yang di terbitkan dengan 

jumlah kebijakan yang terdokumentasi dikarenakan kurangnya koordinasi antara Sekretariat 

Ditjen dengan masing-masing Direktorat. Oleh karenanya rencana aksi yang akan dilakukan 

adalah peningkatan koordinasi tentang penyusunan dokumen kebijakan publik. 

C. Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan Perikanan Budidaya  

Peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum dan dibentuk atau ditetapkan 

oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam 

Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan, Jumlah 

draft rancangan peraturan perundang-undangan perikanan budidaya yang telah disusun 

sampai dengan TW I Tahun 2014 sebanyak 1 dokumen (100% dari target sebesar 1 dokumen 

pada triwulan I) yaitu Draft Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 

Pedoman Umum Budidaya Udang. 

 

3.5. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5 : Tersedianya Modernisasi Sistem 

Produksi Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Produk KP yang 

Optimal dan Bermutu 

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, secara keseluruhan, target sasaran strategis telah 

tercapai, dengan rata-rata pencapaian sebanyak 109%. 
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Tabel 17. Capaian Sasaran Strategis  “Tersedianya Modernisasi Sistem Produksi Kelautan dan Perikanan, 
Pengolahan dan Pemasaran Produk KP yang Optimal dan Bermutu” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 

SASARAN STRATEGIS 
URAIAN  

INDIKATOR KINERJA 

TARGET 
TAHUN 

2014 
 

 
TARGET 

S/D 
TRIWULAN I 

TAHUN  
2014 

 

REALISASI 
S/D 

TRIWULAN I 
TAHUN 

2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET  
S/D 

TRIWULAN I 
TAHUN  

2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET 
TAHUN 

2014 

KETERANGAN 

1 Tersedianya 
modernisasi sisem 
produksi KP, 
pengolahan dan 
pemasaran produk 
KP yang optimal 
dan bermutu 

1 Jumlah unit 
pembudidayaan 
ikan yang 
disertifikasi (unit) 

8.000 7.250 7.460 102,90 93,25 Kumulatif, dihitung 
triwulanan 
Capaian sampai dengan 
tahun 2013 adalah 
sebesar 7.100 unit dari 
target sebesar 7.000 
unit (101,43%) 

2 Jumlah 
kelompok yang 
menerapkan 
teknologi 
anjuran 
perikanan 
budidaya 
(kelompok) 

132 33 35 106,06 26,52 Non Kumulatif, dihitung 
triwulanan 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 156 
kelompok dari target 
132 kelompok 
(118,18%) 

 

A. Jumlah Unit Pembudidayaan Ikan Yang Disertifikasi 

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan keamanan pangan maka 

masalah mutu, sanitasi, kandungan/residu hormon dan antibiotik, bakteri, racun hayati 

(biotoxin), logam berat serta pestisida pada beberapa komoditas budidaya, harus menjadi 

perhatian bersama. Oleh karenanya produk perikanan budidaya diharapkan aman untuk 

dikonsumsi sesuai persyaratan yang dibutuhkan pasar, Berkaitan dengan hal tersebut, 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan 

gizi pangan, para pembudidaya ikan  perlu menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP. 

02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik, Pengendalian penerapan CBIB pada 

unit usaha budidaya dilakukan melalui penerapan sertifikasi yang diatur dalam Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 044/DJ-PB/2008. Tujuan penilaian 

ini adalah sebagai upaya untuk untuk memberikan jaminan terhadap unit usaha budidaya 

yang telah menerapkan CBIB dan dapat memperoleh sertifikat CBIB yang menyatakan 

bahwa produk budidaya yang dihasilkannya aman untuk dikonsumsi. Jumlah unit 

pembudidayan ikan yang disertifikasi merupakan unit pembudidayaan ikan yang dilakukan 

sertifikasi. 

Target unit usaha perikanan budidaya yang disertifikasi CBIB tahun 2014 adalah 8.000 unit 

atau meningkat sebanyak 14,28% dibandingkan target tahun 2013. Hingga Triwulan I tahun 

2014, capaian IKU ini sebanyak 7.460 unit atau 93,25% dari target tahunan. Bila 

dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2014, maka capaian ini sebesar 102,89% dari 

target triwulan sebesar 7.250 unit, dan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 pada 

triwulan I juga mengalami kenaikan dari capaian TW I tahun 2013 sebesar 88,44%.  
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Adapun rekapitulasi jumlah kegiatan Penilaian Sertifikasi pada Unit Pembudidayaan Ikan 

sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 sebagaimana pada tabel 18 berikut.  

Tabel 18. Kegiatan Penilaian Sertifikasi Pada Unit Pembudidayaan Ikan s/d Triwulan I Tahun 2014 

No Provinsi 2004  s.d 2010 2011 2012 2013 2014 Kumulatif 

1 Perorangan                     319  1.053        1.544  2.692              324             5.932  

2 Pokdakan                     160         197  206       537                33              1.133  

3 Perusahaan                     235           54     43        60                 3                395  

  JUMLAH                     714           1.304  1.793    3.289              360            7.460  

 

Dari 7.460 unit yang disertifikasi, jumlah unit pembudidayaan ikan yang telah memiliki 

sertifikat CBIB sebanyak 6.338 unit pembudidaya dengan rincian : (i) pokdakan 5.176 unit; 

(ii) pokdakan sebanyak 940 unit; (iii) dan perusahaan sebanyak 222 unit, dengan data 

sebaran berdasarkan propinsi sebagaimana tabel 19. 

Tabel 19. Rekapitulasi Unit Pembudidayaan Ikan Yang Memiliki Sertifikat CBIB Menurut Provinsi s/d 
Triwulan I Tahun 2014 

No Provinsi 

2004  

s.d  

2010 

2011 2012 2013 2014 Kumulatif 

1 Aceh 14 73 64 116 - 267 

2 Sumatera Utara 9 44 18 52 - 123 

3 Sumatera Barat 9 48 122 204 7 390 

4 Riau 4 25 - 143 - 172 

5 Kepulauan Riau 2 20 36 16 - 74 

6 Jambi 3 34 68 55 - 160 

7 Sumatera Selatan 2 39 26 146 - 213 

8 Kepulauan Bangka Belitung 7 3 25 10 - 45 

9 Bengkulu 6 13 13 44 - 76 

10 Lampung 75 47 84 171 - 377 

11 DKI Jakarta 2 10 8 19 - 39 

12 Banten 9 21 74 186 - 290 

13 Jawa Barat 26 117 126 80 82 431 

14 Jawa Tengah 43 61 31 121 - 256 

15 DI Yogyakarta 9 23 31 103 9 175 

16 Jawa Timur 92 67 91 80 38 368 

17 Bali 11 56 29 43 - 139 

18 Nusa Tenggara Barat 40 28 49 40 - 157 

19 Nusa Tenggara Timur - 1 0 - - 1 

20 Kalimantan Barat 6 37 24 18 63 148 

21 Kalimantan Tengah 10 36 31 69 - 146 

22 Kalimantan Selatan 15 55 41 81 2 194 

23 Kalimantan Timur 8 - 11 147 - 166 

24 Sulawesi Utara 29 45 49 113 - 236 

25 Gorontalo 9 32 59 66 13 179 

26 Sulawesi Tengah 2 41 57 155 - 255 

27 Sulawesi Barat - 49 31 95 - 175 

28 Sulawesi Selatan 18 76 180 161 122 557 

29 Sulawesi Tenggara 7 55 78 143 - 283 

30 Maluku 1 13 45 39 12 110 

31 Maluku Utara 
 

4 - 18 - 22 

32 Papua Barat 
 

- 35 33 - 68 

33 Papua 2 17 - 27 - 46 

 
JUMLAH 470 1.190 1.536 2.794 348 6.338 
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Pencapaian pada triwulan I ini didukung oleh kegiatan : (i) pendelegasian sebagian proses 

sertifikasi CBIB kepada 20 provinsi dari semula 15 provinsi, yaitu ke Provinsi Aceh, Sumut, 

Sumbar, Riau, Sumsel, Jambi, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Kalsel, Sulut, 

Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel dan Sultra yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen PB 

No.54/KEP-DJPB/2014 dan sebagai petunjuk pelaksanaannya telah ditetapkan dalam 

Peraturan Dirjen PB No.53/PER-DJPB/2014; (ii) melakukan peningkatan pemahaman 

sertifikasi CBIB melalui forum koordinasi sertifikasi; (iii) penilaian CBIB ke lokasi sentra 

produksi perikanan budidaya; dan (iv) pengawasan sertifikasi CBIB, Kegiatan yang sama akan 

terus dilaksanakan pada periode-periode selanjutnya. 

 
B. Jumlah Kelompok Yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya  

Dalam rangka mewujudkan usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan (Sustainable 

Aquaculture) dan berdaya saing maka penyebaran informasi teknologi di tingkat 

pembudidaya diarahkan pada  penerapan teknologi anjuran sesuai standar 

(juklak/juknis/SNI) dan Prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan Yang Baik (Good Aquaculture 

Practices). Dengan menerapkan teknologi anjuran secara berkelanjutan diharapkan dapat 

meningkatkan produksi dan produktivitas, kapasitas usaha, serta nilai tambah dan daya 

saing produk hingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan. 

Capaian kinerja Triwulan I pada tahun 2014 sebesar 35 pokdakan (106,06 %) dari target 33 

pokdakan pada Triwulan I tahun 2014 atau sebanyak 26,51% dari target tahunan sebesar 

132 pokdakan. Capaian kinerja tersebut didukung melalui upaya : (i) supervisi, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi percontohan budidaya air payau, Laut, dan tawar; (ii) temu lapang 

budidaya air payau/laut; (iii) monev percontohan dan kawasan budidaya air payau/laut; (iv) 

pembinaan, monitoring dan evaluasi budidaya ikan hias; dan (v) penyusunan leaflet, brosur, 

juklak dan juknis bidang perikanan budidaya, Kegiatan yang sama akan terus dilakukan pada 

periode selanjutnya, selain kegiatan : (i) Penerapan  Usaha Perikanan Budidaya yang 

berorientasi kemitraan (Aquaculture Incorporated Business); (ii) Melakukan bimbingan dan 

pendampingan secara intensif oleh Pusat terhadap percontohan usaha perikanan budidaya; 

dan (iii) Meningkatkan ketersediaan informasi dan promosi bidang perikanan budidaya. 

Capaian Kelompok yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya sebagaimana 

tabel 20. 

Tabel 20. Capaian IKU  “Jumlah Kelompok yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya 
(kelompok)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 

 

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan 

Jumlah Kelompok yang 
Menerapkan Teknologi 
Anjuran Perikanan Budidaya 
(kelompok) 

     Non Kumulatif, dihitung triwulanan 
Capaian pada tahun 2013 adalah 156 
kelompok dari target 132 kelompok 
(118,18%) 

- Target Tahunan 99 109 120 132 132  
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IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan 

- Target s/d TW I * * * 25 33  

- Realisasi s/d TW I ** ** ** 55 35  

- Persentase Realisasi terhadap 
Target s/d TW I  

   220,00 106,06  

Ket : *   : Belum ditetapkan targetnya 
       ** : Belum dilakukan pengukuran 

Rekapitulasi Data Pokdakan yang Menerapkan Teknologi Anjuran berdasarkan Jenis 

Budidaya sampai dengan triwulan 1 tahun 2014 sebagaimana pada lampiran 3. 

3.6. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6 : Terselenggaranya Pengendalian Usaha 

Perikanan Budidaya 

Pengendalian usaha tidak hanya diberikan ke satu arah yaitu masyarakat, namun juga 

diperlukan data-data dukung dari lapangan atau stakeholder sehingga upaya pengendalian 

pembangunan akan semakin baik. 

Tabel 21. Capaian Sasaran Strategis  “Terselenggaranya Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya” sampai 

dengan Triwulan I Tahun 2014 

SASARAN STRATEGIS 
URAIAN  

INDIKATOR KINERJA 

TARGET 
TAHUN 

2014 
 

 
TARGET 

S/D 
TRIWULAN I 

TAHUN  
2014 

 

REALISASI 
S/D 

TRIWULAN I 
TAHUN  

2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET S/D 
TRIWULAN I 

TAHUN  
2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET 
TAHUN  

2014 

KETERANGAN 

6 Terselenggaranya 
pengendalian 
usaha perikanan 
budidaya 

1 Tingkat kepuasan 
publik terhadap 
prosedur layanan 
pendaftaran 
pakkan (skala 
likert A - D) 

A 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, 
dihitung di akhir 
tahun 
Capaian pada 
tahun 2013 adalah 
B dari target A 
(77,68%) 

2 Tingkat ketaatan 
pemangku 
kepentingan 
dalam 
penyampaian data 
perikanan 
budidaya (persen) 

100 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, 
dihitung di akhir 
tahun 
Capaian pada 
tahun 2013 adalah 
89,20% dari target 
100% (89,20%) 

 

Penghitungan skala likert dilakukan dengan terlebih dahulu mengkonversikan huruf menjadi 

angka, dengan range antara A (81,26-100,00), B (62,51-81,25), C (43,76-62,50), dan D 

(25,00-43,75). 

A. Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Prosedur Layanan Pendaftaran Pakan 

Penilaian ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan instansi dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dan upaya pemerintah untuk memperbaiki kinerja.  

Penilaian layanan publik dilakukan terhadap kesesuaian antara pemberi layanan dalam hal 

ini Ditjen Perikanan Budidaya terhadap stakeholder yang dinilai oleh ombudsman melalui 



35 

L a k i p  T r i w u l a n  1  D i r e k t o r a t  P r o d u k s i  T a h u n  2 0 1 4 ,  D J P B  TAHUN 2014 

 

 

beberapa kriteria yang sudah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009  tentang Pelayanan Publik. 

Target Tingkat Kepuasan Publik terhadap prosedur layanan pendaftaran pakan pada tahun 

2014 adalah A, sama dengan tahun 2013. Pencapaian IKU s/d Triwulan I Tahun 2014, ini 

belum didapatkan mengingat penilaian kepuasan terhadap layanan publik dilakukan 

minimal 1 kali dalam 1 tahun dan penghitungan secara keseluruhan pada lingkup Ditjen 

Perikanan Budidaya dilakukan pada akhir tahun. 

Kegiatan yang dilakukan selama triwulan I tahun 2014 untuk mendukung IKU tersebut 

adalah penyusunan juklak tata cara pendaftaran pakan ikan. Rencana aksi kedepan dalam 

pencapaian IKU adalah melakukan koordinasi terhadap unit layanan yang belum melakukan 

survei indeks kepuasan masyarakat berupa (i) Penilaian pendaftaran pakan dan obat ikan; 

dan (ii) Penerbitan SKT Impor Pakan dan bahan baku pakan ikan SKT. 

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan yang ada 

dilakukan melalui penyebarluasan kuesioner kepada responden yang menjadi pengguna 

layanan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 

yang memuat 14 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu : (i) Prosedur Pelayanan; (ii) 

Persyaratan Pelayanan; (iii) Kejelasan Petugas Pelayanan; (iv) Kedisiplinan Petugas 

Pelayanan; (v) Tanggung Jawab Petugas Pelayanan; (vi) Kemampuan Petugas Pelayanan; (vii) 

Kecepatan Pelayanan; (viii) Keadilan Mendapatkan Pelayanan; (ix) Kesopanan dan 

Keramahan Petugas; (x) Kewajaran Biaya Pelayanan; (xi) Kepastian Biaya Pelayanan; (xii) 

Kepastian Jadwal Pelayanan; (xiii) Kenyaman Lingkungan; dan (xiv) Keamanan Pelayanan. 

Hasil kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif. Proses 

dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Keputusan MENPAN No. 

KEP/25/M.PAN/2/2004, sehingga terstandardisasi secara nasional. 

 
B. Tingkat Ketaatan Pemangku Kepentingan Dalam Penyampaian Data Perikanan 

Budidaya  

Penyampaian data yang akurat dan tepat waktu sangatlah diperlukan karena data yang 

menjabarkan status perikanan budidaya sebelum dan saat ini memegang peranan yang 

penting dalam penyusunan perencanaan, pengambilan kebijakan dan pengelolaan 

pembangunan perikanan. Target tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam 

penyampaian data perikanan budidaya Tahun 2014 sebesar 100%. 

Capaian data ini pada tahun 2014 dihitung pada akhir tahun sehingga di triwulan I masih 

belum tercapai sebagaimana pada tabel 43, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 

sebesar 89,20% maka masih perlu ditingkatkan. 
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Tabel 22. Capaian IKU  “Tingkat Ketaatan Pemangku Kepentingan dalam Penyampaian Data Perikanan 

Budidaya (Persen)” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan 

Tingkat Ketaatan Pemangku 
Kepentingan dalam 
Penyampaian Data Perikanan 
Budidaya (%) 

     

Non Kumulatif, dihitung di 
akhir tahun 
Capaian pada tahun 2013 
adalah 89,20% dari target 
100% (89,20%) 

Bidang Produksi    
   

- Target Tahunan * * * 100 100  

- Target s/d TW I * * * * 0  

- Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 0  

- Persentase Realisasi 
terhadap Target s/d TW I     

 100,00  

Ket : *   : Belum ditetapkan targetnya 
       ** : Belum dilakukan pengukuran 

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini adalah : Pembinaan petugas 

pengumpul data statistik, dan supervisi data, Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU 

adalah (i) terbatasnya sumberdaya manusia para pemangku kepentingan, utamanya adalah 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota; (ii) petugas pengolah data sering 

dipindahkan sehingga mengurangi efektivitas pengolahan dan penyampaian data; dan (iii) 

kurangnya perhatian dan komitmen akan arti pentingnya data yang berkualitas sebagai 

bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan. 

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala diatas pada periode selanjutnya 

adalah (i) melakukan evaluasi data informasi dan distribusi perbenihan; (i) validasi data 

statistik perikanan budidaya; (ii) pembinaan petugas pengumpul data statistik; (vi) supervisi 

data. 

3.7. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 7 :  Tersedianya SDM Direktorat Produksi 

yang Kompeten dan Profesional  

Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan professional sangat 

dibutuhkan untuk mendukung produktivitas dan efektivitas agar tujuan pembangunan 

perikanan budidaya dapat tercapai, SDM merupakan salah satu kunci dalam pelaksanaan 

reformasi dan birokrasi, yaitu bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas, memiliki 

ketrampilan serta mempunyai daya saing tinggi dalam era  globalisasi, Oleh karenanya, salah 

satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya adalah tersedianya 

SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan profesional, Dalam pencapaian sasaran 

strategis ini, Ditjen Perikanan Budidaya mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama 

(IKU) sebagaimana pada tabel dibawah, Indeks kesenjangan merupakan IKU yang sifatnya 

minimize, yang berarti bahwa semakin kecil capaiannya (<100%), maka capaian kinerja akan 

semakin baik. 
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Tabel 23. Capaian Sasaran Strategis  “Tersedianya SDM Direktorat Produksi yang Kompeten dan Profesional” 

sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 

SASARAN STRATEGIS 
URAIAN INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 
TAHUN 

2014 
 

 
TARGET 

S/D 
TRIWULAN I 

TAHUN 
 2014 

 

REALISASI 
S/D 

TRIWULAN I 
TAHUN 
 2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET S/D 
TRIWULAN I 

TAHUN  
2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET 
TAHUN 

2014 

KETERANGAN 

10 Tersedianya 
SDM Direktorat 
Produksi yang 
kompeten dan 
profesional  

24 Indeks 
Kesenjangan 
Kompetensi 
pejabat 
eselon III,  IV 
dan V lingkup 
Direktorat 
Produksi 
(persen)  

50 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, 
dihitung di akhir tahun 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 12,71% 
dari target 60% 
(21,18%) 

25 Indeks 
Kesenjangan 
Kompetensi 
Pejabat 
Fungsional 
(persen) 

50 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, 
dihitung di akhir tahun 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 42,26% 
dari target 60% 
(70,43%) 

Ket: Indeks kesenjangan pegawai diukur pada akhir tahun 

 

A. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III,  IV dan V lingkup Ditjen PB  

SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (attitude) 

dan kapasitas (skill) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi, Untuk mencapai 

hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada integritasnya. 

Penempatan seorang pejabat di dalam jabatan struktural sesuai dengan kompetensinya 

dilaksanakan melalui sistem penempatan yang sesuai dengan Standar Kompetensi 

Manajerial (SKM) yang merupakan jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat 

keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Sementara itu indeks kesenjangan 

kompetensi jabatan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi 

yang dimiliki oleh seorang pejabat dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan 

tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial 

Pegawai Negeri Sipil. Angka ini dihitung berdasarkan Level Kompetensi pada Kamus 

Kompetensi Manajerial. Nilai minimum yang dimiliki oleh seorang pejabat struktural dapat 

dikatakan telah memenuhi kompetensi jabatannya apabila nilai tersebut telah memenuhi 

level kompetensi yang dipersyaratkan. 

Target indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III,  IV dan V lingkup Ditjen PB pada 

tahun 2014 sebesar 50% atau naik sebanyak 10% dari tahun 2013 (60%), dengan capaian 

sampai dengan triwulan I masih belum ada karena penghitungan dilakukan pada akhir 

tahun. Beberapa hal yang telah dilakukan selama kurun waktu TW I untuk mendukung 

pencapaian IKU tersebut adalah : 
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1. Transformasi Budaya Kerja Ditjen Perikanan Budidaya untuk pejabat Eselon I, II, III 

dan IV guna meningkatkan kemampuan manajerial, khususnya dalam melakukan 

perencanaan, yang dilaksanakan pada tanggal 14 - 15 Maret 2014 dan  pada tanggal 

21 - 22 Maret 2014 di Jakarta; 

2. Pemetaan standar kompetensi jabatan; dan  

3. Pengusulan kebutuhan diklat struktural kepada Biro Kepegawaian KKP 

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah belum ditetapkannya Peraturan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Manajerial lingkup 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Guna mendukung tercapainya IKU atas, maka rencana 

aksi selanjutnya adalah melakukan peningkatan jiwa kepemimpinan. 

B. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional 

Penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensinya (the right man and the right place)  

dilaksanakan melalui sistem recruitment pegawai di mana pelamar menyesuaikan setiap 

jabatan yang dilamar dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, terutama pendidikan. 

Sementara itu, indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional merupakan angka yang 

menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pejabat 

fungsional dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk suatu jabatan fungsional. 

Target indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB pada tahun 

2014 sebesar 50% atau turun sebanyak 10 % dari tahun 2013 (60%), dengan capaian hingga 

triwulan I masih belum ada dikarenakan penghitungan dilakukan pada akhir tahun. 

Kompetensi pejabat yang akan dihitung meliputi pejabat fungsional umum dan fungsional 

tertentu. IKU ini optimis untuk dicapai, dengan beberapa hal yang telah dilakukan selama 

kurun waktu triwulan I yaitu melakukan : (i) pemetaan standar kompetensi jabatan untuk 

mengetahui jenis jabatan fungsional serta kualifikasi yang diperlukan; (ii) pengusulan 

kebutuhan diklat fungsional untuk meningkatkan kompetensi pejabat fungsional; dan (iii) 

penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu untuk kenaikan jabatan dan kenaikan 

pangkat pejabat fungsional. 

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah belum ditetapkannya Peraturan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Teknis lingkup 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga Ditjen Perikanan Budidaya berinisiatif untuk 

menyusun standar kompetensi jabatan fungsional, khusus untuk jabatan fungsional 

pengawas yang akan dilaksanakan pada TW II. Selain itu, rencana aksi yang dilakukan pada 

TW II adalah (i) Melakukan assesment bagi pegawai lingkup Direktorat Jenderal Perikanan 

Budidaya dalam rangka memetakan kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai Direktorat 

Jenderal Perikanan Budidaya; dan (ii) Melakukan pembinaan teknis dan administrasi jabatan 

fungsional. 
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3.8. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 8 :  Tersedianya Informasi yang Valid, 

Handal dan Mudah Diakses di Bidang Perikanan Budidaya 

Informasi yang baik adalah informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, baik 

kelengkapan materi, waktu pemberian, keakuratan data sehingga informasi akan bersifat 

valid dan handal. Selain itu informasi juga harus mudah diakses melalui teknologi berbasis 

IT, seperti website. Dalam rangka mencapai sasatan strategis tersedianya informasi yang 

valid, handal dan mudah diakses bidang perikanan budidaya, maka ditetapkan dua (2) IKU 

seperti pada tabel 53, dengan capaian masing-masing IKU adalah 100%. 

Tabel 24. Capaian Sasaran Strategis  ”Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses di Bidang 

Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 

SASARAN STRATEGIS 
URAIAN INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 
TAHUN 

2014 
 

 
TARGET 

S/D 
TRIWULAN I 

TAHUN  
2014 

 

REALISASI 
S/D 

TRIWULAN I 
TAHUN 
 2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET S/D 
TRIWULAN I 

TAHUN  
2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET 
TAHUN 

2014 

KETERANGAN 

1 Tersedianya 
informasi yang 
valid, handal dan 
mudah diakses di 
bidang PB 

1 Service Level 
Agreement di 
Ditjen PB (persen) 

75 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, 
dihitung di akhir 
tahun 
Capaian pada 
tahun 2013 
adalah 80% dari 
target 70% 
(114,29%) 

2 Persepsi user 
terhadap 
kemudahan akses 
informasi dan data 
terkini di Ditjen PB 
(skala likert 1-5)  

4,25 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, 
dihitung di akhir 
tahun 
Capaian pada 
tahun 2013 
adalah 4 dari 
target 4 (100%) 

 

A. Service Level Agreement di Direktorat Produksi 

Upaya peningkatan reformasi dan birokrasi menuntut pemerintah untuk memberikan 

pelayanan terbaik bagi stakeholder. Salah satu cara yang digunakan untuk menilai layanan 

tersebut adalah melalui IKU Service Level Agreement  (SLA) yang merupakan kesepakatan 

formal dua entitas yaitu pihak penyedia layanan dan penerima layanan tentang penyediaan 

data dan informasi serta aksesibilitasnya melalui teknologi informasi. SLA dihitung 

berdasarkan : (i) Penyediaan data dan Informasi, yaitu perbandingan jumlah data/informasi 

yang dibutuhkan dan jumlah data/informasi yang tersedia, sesuai bidang tugasnya; dan (ii) 

penyediaan sarana aksesibilitas data dan informasi menggunakan teknologi informasi yang 

dihitung melalui : (a) jaringan koneksi internet berfungsi 98 % dalam setahun (downtime 175 

jam = 7 hari); dan (b) teraksesnya aplikasi sistem informasi oleh publik dalam 24 jam sehari. 

Target capaian SLA tahun 2014 adalah 75 atau mengalami kenaikan target sebesar 7,14% 

dari tahun 2013. Capaian nilai realisasi SLA pada TW I tahun 2014belum dapat dipenuhi 

dikarenakan nilai capaian realisasi akan diperoleh pada akhir tahun 2014. Diharapkan 
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realisasi yang didapat pada tahun 2013 yaitu sebesar 80, akan dapat meningkat tajam pada 

Tahun 2014 ini. Namun demikian, upaya yang telah dilakukan adalah pengelolaan website 

DJPB dan pembentukan Tim Website. 

Tabel 25. Capaian IKU  “Service Level Agreement Di Direktorat Produksi” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan 

Service Level Agreement  di 

Direktorat Produksi 

     Non Kumulatif, dihitung di akhir tahun 
Capaian pada tahun 2013 adalah 80% 
dari target 70% (114,29%) 

- Target Tahunan * * * 70 75  

- Target s/d TW I * * * * 0  

- Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 0  

- Persentase Realisasi 
terhadap Target s/d TW I  

    100,00  

Ket : *   : Belum ditetapkan targetnya 
       ** : Belum dilakukan pengukuran 

Guna mencapai target pada 2014, maka inisiatif  strategis yang akan dilakukan adalah 

melakukan penyusunan kuesioner tingkat kepuasan pengguna informasi dan 

menyebarkannya secara berkala untuk mengetahui secara rinci Service Level Agreement 

yang diperoleh, Pengguna dapat secara langsung mengisi kuesioner yang tersedia di 

website, sehingga dapat diperoleh hasilnya secara up to date. Selain itu, untuk mencapai 

penyediaan data dan informasi serta aksesibilitasnya melalui teknologi informasi dilakukan 

melalui upaya perbaikan tampilan dari waktu ke waktu dan pemeliharaan Website Ditjen 

Perikanan Budidaya secara berkala. 

B. Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen 

Perikanan Budidaya   

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat dewasa ini memberikan banyak 

kemudahan pada berbagai aspek kegiatan. Penerapan teknologi informasi bagi pengguna 

(user) mempunyai peranan penting dan dapat menjadi pusat strategi untuk memperoleh 

keunggulan yang bersaing. Penggunaan teknologi informasi bagi masyarakat ditentukan 

oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah karakteristik pengguna informasi. Aspek 

keprilakuan pengguna (user) juga turut mempengaruhi persepsi dan sikap dalam menerima 

penggunaan teknologi informasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal 

Perikanan Budidaya berusaha memberikan layanan informasi kepada masyarakat melalui 

website www.djpb.go.id dengan harapan masyarakat dapat mengetahui lebih banyak 

informasi, khususnya di bidang perikanan budidaya. Melalui website tersebut, dapat 

disimpulkan presepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data melalui survei  

kemanfaatan penggunaan (user) melalui kuesioner yang meliputi : (i) kepuasan terhadap 

ketersediaan informasi yang ada; (ii) kegunaan informasi; dan (iii) kemudahan akses 

website. Capaian persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di 

Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2013 adalah 4 (empat)  dan diupayakan dapat 

ditingkatkan pada tahun 2014 menjadi 4,25. Namun demikian pada TW I Tahun 2014, 

http://www.djpb.go.id/
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capaian tersebut belum dapat diketahui karena pengukuran persepsi user dilakukan pada 

akhir tahun.  

Tabel 26. Capaian IKU  “Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen 

Perikanan Budidaya” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 

IKU 2010 2011 2012 2013 2014 Keterangan 

Persepsi User terhadap 

Kemudahan Akses Informasi dan 

Data Terkini di Ditjen Perikanan 

Budidaya 

     Non Kumulatif, dihitung di akhir 
tahun 
Capaian pada tahun 2013 adalah 
4 dari target 4 (100%) 

- Target Tahunan * * * 4 4,25  

- Target s/d TW I * * * * 0  

- Realisasi s/d TW I ** ** ** ** 0  

- Persentase Realisasi terhadap 
Target s/d TW I  

    100,00  

Ket : *   : Belum ditetapkan targetnya 
       ** : Belum dilakukan pengukuran 

 

3.9. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 9 :  Terwujudnya Good Governance & 

Clean Government di Ditjen Perikanan Budidaya  

Sasaran Strategis “Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Direktorat 

Produksi” didukung oleh 5 (lima) IKU sebagaimana pada tabel 27 berikut. 

Tabel 27. Capaian Sasaran Strategis  “Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Direktorat 
Produksi” sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 

SASARAN STRATEGIS 
URAIAN 

INDIKATOR KINERJA 

TARGET 
TAHUN 

2014 
 

 
TARGET 

S/D 
TRIWULAN I 

TAHUN 
 2014 

 

REALISASI 
S/D 

TRIWULAN I 
TAHUN  

2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET S/D 
TRIWULAN I 

TAHUN  
2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET 
TAHUN 

2014 

KETERANGAN 

1 Terwujudnya Good 
Governance & 
Clean Government 
di Dit. Produksi  

1 Jumlah rekomendasi 
Aparat Pengawas 
Internal dan 
Eksternal 
Pemerintah (APIEP) 
yang ditindaklanjuti 
dibanding total 
rekomendasi di Dit. 
Produksi (persen) 

100 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, 
dihitung semesteran 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 100% 
dari target 100% 

2 Nilai AKIP Ditjen PB Nilai AKIP 
A (75) 

0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, 
dihitung di akhir 
tahun 
Capaian pada tahun 
2013 adalah Nilai 
AKIP A (78,54) dari 
target  Nilai AKIP A 
(75) (100%) 
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SASARAN STRATEGIS 
URAIAN 

INDIKATOR KINERJA 

TARGET 
TAHUN 

2014 
 

 
TARGET 

S/D 
TRIWULAN I 

TAHUN 
 2014 

 

REALISASI 
S/D 

TRIWULAN I 
TAHUN  

2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET S/D 
TRIWULAN I 

TAHUN  
2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET 
TAHUN 

2014 

KETERANGAN 

3 Nilai integritas Ditjen 
PB 

6,75 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, 
dihitung di akhir 
tahun 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 7,12 
dari target 6,75 
(105,48) 

4 Nilai Inisiatif anti 
korupsi Ditjen PB 

7,75 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, 
dihitung di akhir 
tahun 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 7,16 
dari target 7,5 
(95,47%) 

5 Nilai Penerapan 
Reformasi Birokrasi 
Ditjen PB 

80 (setara 
level 4) 

0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, 
dihitung di akhir 
tahun 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 79,89 
dari target 75 (setara 
level 4) (106,52%) 

 

A. Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) 

yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen PB 

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam 

rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai 

dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan 

pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, Jumlah rekomendasi aparat 

pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) merupakan keseluruhan rekapitulasi 

hasil temuan /rekomendasi dari BPK, Itjen dan BPKP yang ditindaklanjuti pada satker lingkup 

DJPB (Pusat, UPT, TP, Dekon dan TP Kabupaten/Minapolitan). 

 
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU diatas adalah 
melakukan pembinaan dalam rangka tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada 
satker-satker daerah, Kendala dalam pencapaian IKU ini adalah terbatasnya kemampuan 
satker dalam menyelesaikan kewajiban untuk menanggapi tuntutan ganti rugi (TGR) yang 
harus diselesaikan. Oleh karena itu, rencana aksi yang akan dilakukan mendatang adalah : (i) 
penyusunan database kerugian negara lingkup DJPB; (ii) penyusunan laporan tindaklanjut 
LHP; dan (iii) melakukan rekonsiliasi secara intensif ke Itjen (Bagian Tindak Lanjut) dan BPK 
RI. 
 
B. Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu 
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instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem AKIP terdiri dari berbagai 

komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan 

kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Melalui implementasi SAKIP di 

lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya secara menyeluruh diharapkan menjadikan Ditjen 

Perikanan Budidaya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan 

responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi Ditjen 

Perikanan Budidaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; 

serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

Pada tahun 2014, target nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya sebesar A (sama dengan target 

tahun sebelumnya, namun diharapkan secara nilai angka akan meningkat). Penilaian AKIP 

dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP secara tahunan, dengan waktu pelaksanaan 

berkisar pada pertengahan tahun, sehingga pencapaian nilai AKIP triwulan I tidak 

ditargetkan.  

Namun demikian, selama kurun waktu triwulan I telah dilakukan berbagai upaya untuk 

pemenuhan target AKIP pada akhir tahun, diantaranya adalah (i) penerapan manajemen 

kinerja dengan pendekatan BSC melalui pengukuran kinerja secara triwulanan dilanjutkan 

dengan pengisian pada aplikasi “Kinerjaku” serta evaluasi kinerja; (ii) Penyusunan LAKIP 

Direktorat Produksi Tahun 2013 yang merupakan penjabaran kinerja tahun 2013; (iii) 

penyusunan laporan kinerja tahunan 2013 yang berisi kegiatan-kegiatan utama untuk 

pencapaian IKU pada tahun 2013. 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan AKIP adalah pengetahuan dan 

pemahaman SDM pelaksana atas kegiatan–kegiatan yang perlu dilakukan dalam 

pengelolaan manajemen kinerja yang masih terbatas terbatas, sehingga pada bulan Februari 

dilakukan Bimtek SAKIP dengan harapan meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja. 

C. Nilai Integritas Direktorat Produksi 

Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 

dari Korupsi (WBK) yang merupakan langkah kongkrit untuk mewujudkan birokrasi yang 

bersih dan melayani. Peningkatan nilai rata-rata indeks integritas menunjukkan keseriusan 

upaya unit layanan dan instansi di sektor layanan publik dalam memerangi korupsi. Di sisi 

lain, penilaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan 

meningkatkan kualitas layanan publik pada indikator-indikator yang dinilai masih lemah. 

Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkup 

Kementerian Kelautan dan Perikanan didasarkan pada suatu alasan bahwa Kementerian 

Kelautan dan Perikanan dianggap telah memenuhi persyaratan, yaitu nilai laporan keuangan 

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 
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LAKIP mendapat nilai A; dan nilai hasil survei integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) sebesar 7,12. 

Target nilai integritas tahun 2014 sebesar 6,75 atau meningkat sebesar 3,84% dari target 

2013 yang sebesar 6,5. Nilai integritas pada triwulan I belum dapat diperoleh karena 

penilaian yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan pada 

akhir tahun. Beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian target pada TW I adalah : (i) 

Penerapan culture transformation (perubahan budaya kerja menjadi lebih baik); (ii) 

Orientasi CPNS; dan (iii) Evaluasi integritas Ditjen Perikanan Budidaya melalui Penerapan 

Reformasi dan Birokrasi. Rencana aksi selanjutnya adalah : (i) magang CPNS; (ii) Pembinaan 

mental PNS; (iii) Penyusunan dokumen pakta integritas; dan (iv) Pembinaan disiplin 

pegawai. 

 

D. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Direktorat Produksi 

Penilaian terhadap inisiatif anti korupsi dilaksanakan sejak 2008 dan selanjutnya 

dilaksanakan penilaian setiap tahun. Penilaian ini dilaksanan oleh pengawas internal 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Inspektorat Jenderal, Penilaian meliputi : (i) 

kode etik; (ii) transparansi manajemen SDM; (iii) transparansi dalam pengadaan barang dan 

jasa; (iv) transparansi dalam penyelenggaraan negara; (v) mekanisme pengaduan 

masyarakat; (vi) akses publik dalam memperoleh informasi; (vii) pelaksanaan saran 

perbaikan/rekomendasi yang diberikanan oleh KPK/BPK/APIP; dan (viii) promosi anti 

korupsi. 

Nilai inisiatif anti korupsi Direktorat Produksi pada 2014 ditargetkan sebesar 7,75 atau naik 

3,2% dari target tahun 2013 sebesar 7,5. IKU ini belum mencapai target dikarenakan 

pengukuran IKU ini baru dilakukan pada triwulan ke IV tahun 2014. 

Guna mencapai target IKU ini, dilakukan beberapa inisiatif strategis sebagai berikut : (i) 

evaluasi inisiatif anti korupsi untuk mengidentifikasi kendala serta upaya perbaikan 

pencapaian nilai PIAK; dan (ii) pembinaan kode etik pegawai untuk meminimalisir 

penyimpangan pelaksanaan PIAK. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian PIAK ini adalah 

pemahaman PIAK yang masih kurang, diantaranya belum mempunyai Tim khusus untuk 

melakukan pelayanan publik, belum dilakukannya evaluasi terhadap pengaduan 

masyarakat, pengisian jabatan di unit utama tidak dipublikasikan, serta belum ada tim 

khusus yang menyelenggarakan ULP. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi hal 

tersebut adalah akan dibentuk pengelola unit layanan terpadu satu atap Ditjen Perikanan 

Budidaya; serta peningkatan layanan publik. 

E. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Direktorat Produksi 

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka pembaharuan terhadap tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah 
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langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdayaguna dan berhasil 

guna serta mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang kelautan dan 

perikanan. 

Target nilai penerapan reformasi birokrasi Direktorat Produksi Tahun 2014 sebesar 80 atau 

meningkat sebesar 6,25% dari target sebesar 75 pada tahun 2013. Capaian nilai ini belum 

didapatkan mengingat penilaian RB dilakukan secara tahunan. Penilaian RB pada tahun 

berjalan dilakukan pada tahun berikutnya (sekitar bulan Maret). 

Namun demikian beberapa upaya yang telah dilakukan selama TW I untuk mendukung 

pencapaian nilai penerapan RB adalah : 

1. Melakukan langkah perbaikan untuk menunjang program reformasi birokrasi sesuai 

dengan pedoman yang ditentukan oleh Menpan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Road Map Birokrasi 2010 – 2014 yang mencakup 9 (Sembilan) area perubahan dan 

26 (dua puluh enam kegiatan), dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi Lingkup 

Ditjen Perikanan Budidaya melalui Keputusan Dirjen yang saat ini masih dalam 

proses penyusunan; 

2. Melakukan dokumentasi program RB untuk tahun 2014; dan 

3. Melakukan penilaian PMPRB online tahun 2013, dengan hasil penilaian sementara 

penerapan RB tahun 2013 sebesar 79,89. 

 

Beberapa hal yang harus diperbaiki untuk peningkatan reformasi dan birokrasi adalah 

pelayanan terpadu satu atap dengan SDM yang memadai. Untuk itu pada tahun 2014 perlu 

dilakukan rencana aksi reformasi birokrasi 2014 lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, yang 

meliputi : (i) penataan dan penguatan organisasi; (ii) melakukan penyusunan beban kerja 

dan pelaksanaan analisa jabatan; dan (iii) pembentukan jabatan fungsional baru. 

 

3.10. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 10 : Terkelolanya Anggaran Secara 

Optimal di Direktorat Produksi  

Sasaran Strategis Sasaran Strategis “Terkelolanya Anggaran Secara Optimal di Direktorat 

Produksi sampai dengan TW I 2014 sebagai berikut : 
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Tabel 28. Capaian Sasaran Strategis  “Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Direktorat Produksi” sampai 
dengan Triwulan I Tahun 2014 

SASARAN STRATEGIS 
URAIAN INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 
TAHUN 

2014 
 

 
TARGET 

S/D 
TRIWULAN I 

TAHUN  
2014 

 

REALISASI 
S/D 

TRIWULAN I 
TAHUN  

2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET S/D 
TRIWULAN I 

TAHUN 
 2014 

% CAPAIAN 
TERHADAP 

TARGET 
TAHUN 

2014 

KETERANGAN 

1 Terkelolanya 
anggaran secara 
optimal di Dit. 
Produksi 

1 Persentase 
Penyerapan 
Anggaran 
Direktorat 
Produksi (%) 

>95 10 10,74 107,00 10,50 Non Kumulatif, 
dihitung bulanan 
Capaian pada tahun 
2013 adalah 96,8% 
dari target >95%  

 

Realisasi penyerapan anggaran Satker Direktorat Produksi sampai dengan 10,74%% atau Rp. 

1.557.303.500,- dari pagu APBN sebesar Rp 14.500.000.000,- Performance penyerapan 

anggaran ini meningkat dibandingkan tahun 2013.  
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BAB 4. PENUTUP 

Pencapaian kinerja pada Triwulan I tahun 2014 telah menunjukkan hasil yang cukup 

memuaskan, dengan rata-rata pencapaian sebanyak 102,07%. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

yang telah tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebanyak 33 (tiga puluh tiga), dan 

dari jumlah tersebut, 30 (tiga puluh) IKU telah memenuhi target yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Aksi Triwulan I, sedangkan 3 (tiga) IKU yang belum memenuhi target pada 

Triwulan I adalah : (i) Nilai tukar pembudidaya ikan dengan capaian 96,78%; (ii) Jumlah 

investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya dengan capaian 99,85%; (iii) 

Persentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas 

residu yang diperbolehkan dengan capaian 0 (nol) dikarenakan hasil uji sampel belum 

selesai; dan (iv) Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya dengan capaian 

69,67%. Hambatan dalam pencapaian IKU dalam setiap  sasaran strategis adalah sebagai 

berikut : 

Pertama, hambatan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis : “Meningkatnya 

Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan” adalah biaya produksi perikanan 

budidaya, terutama untuk pakan masih cukup tinggi yaitu mencapai 60-70% dari biaya 

produksi. Selain itu, perubahan tahun dasar penghitungan NTPi juga mempengaruhi 

rendahnya capaian NTPi. Upaya yang akan dilakukan untuk mendukung SS1 adalah 

peningkatan produksi perikanan budidaya melalui 3 (tiga) strategi pembangunan perikanan 

budidaya yaitu : (i) industrialisasi perikanan budidaya; (ii) pengembangan kawasan 

minapolitan perikanan budidaya; (iii) penerapan blue ekonomi dalam setiap kegiatan 

perikanan budidaya; dan (iv) peningkatan perekayasaan teknologi. 

Kedua, hambatan dalam pencapaian kinerja Sasaran Strategis  : “Meningkatnya 

ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah” adalah : (i) adanya 

banjir pada awal tahun 2014, terutama di Pantura sehingga mempengaruhi produksi 

perikanan budidaya; dan (ii) keterlambatan pengiriman data produksi oleh Propinsi ke 

Pusat, Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian SS2 adalah : (i) Konsolidasi 

budidaya air payau/Laut; (ii) Validasi data statistik perikanan budidaya; (iii) Forum pakan 

nasional; (iv) Temu koordinasi pengelolaan budidaya arwana super red; (v) Forum ikan hias; 

(vi) Forum budidaya air tawar; (vii) Percontohan budidaya ikan hias; dan (viii) Percontohan 

Ugadi. 

Ketiga, hambatan dalam pencapaian Sasaran Strategis  “Tersedianya Kebijakan Perikanan 

Budidaya Sesuai Kebutuhan” adalah : (i) waktu serta jumlah personil dalam pembahasan 

kebijakan; dan (ii) masih rendahnya penerapan aturan serta kebijakan oleh masyarakat, 

Beberapa upaya yang akan dilakukan adalah : (i) pembahasan RPP yang intensif dengan 

seluruh stakeholder; (ii) melaksanakan Rapat Gugus Kerja bidang Produksi; (iii) Rapat Teknis 

bidang produksi, dan (iv) Identifikasi kebutuhan standar budidaya air payau/laut. 

Keempat, hambatan dalam pencapaian Sasaran Strategis  “Tersedianya Modernisasi Sistem 
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Produksi Kelautan Perikanan, Pengolahan, dan Pemasaran Produk Kelauatan Perikanan yang 

Optimal dan Bermutu” adalah : (i) masih kurangnya kesadaran penerapan sistem produksi 

yang bermutu seperti CBIB atau teknologi anjuran lainnya oleh unit pembenihan serta unit 

pembudidaya; (ii) belum adanya nilai tambah/insentive untuk usaha pembenihan atau 

pembudidayaan yang menerapkan CBIB; (iii) kurangnya sarana dan prasarana yang dapat 

mendukung pelaksanaan sistem produksi secara optimal; (iv) keterbatasan jumlah SDM 

yang memiliki kompetensi dalam penerapan sistem produksi di daerah, terutama di 

Laboratorium. Upaya yang akan dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah : (i) 

melaksanakan surveilance dan pembinaan terhadap unit pembudidayaan ikan untuk 

sertifikasi CBIB. 

Kelima, hambatan dalam pencapaian Sasaran Strategis  “Terselenggaranya Pengendalian 

Usaha Perikanan Budidaya” adalah : (i) jumlah responden yang masih terbatas, kurang dari 

persyaratan minimal; (ii) masih kurangnya kualitas pelayanan publik di Ditjen Perikanan 

Budidaya serta kurangnya ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data 

perikanan, Upaya yang terus dilakukan adalah : (i) meningkatkan koordinasi dengan unit 

layanan yang belum melakukan survei indeks kepuasan masyarakat; (ii) peningkatan mutu 

layanan publik yang meliputi waktu pelaksanaan, perbaikan prosedur, peningkatan jumlah 

dan kualitas petugas, sosialisasi aturan serta prosedur layanan; dan (iii) peningkatan 

kesadaran akan pentingnya peranan data dalam pembuatan kebijakan melalui 

sinkronisasi/validasi data serta peningkatan pengetahuan pengolah data. 

Keenam, hambatan dalam pencapaian Sasaran Strategis  “Tersedianya SDM Direktorat 

Produksi yang Kompeten dan Professional” adalah : (i) keterbatasan jumlah dan kualitas 

SDM pejabat, baik fungsional maupun struktural; dan (ii) belum ditetapkannya Peraturan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Manajerial lingkup 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hal ini terus diupayakan melalui : (i) trasnformasi 

budaya kerja pegawai Ditjen Perikanan Budidaya, baik di Pusat maupun UPT; (ii) melakukan 

pembinaan teknis dan administrasi kepegawaian; dan (iii) peningkatan jiwa kepemimpinan. 

Ketujuh, hambatan dalam pencapaian Sasaran Strategis  “Tersedianya Informasi yang Valid, 

Handal dan Mudah Diakses di Bidang Perikanan Budidaya” adalah ketersediaan updating 

data dan akses data pada sistem website yang telah dikembangkan yang masih kurang, 

Kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kinerja adalah peningkatan kualitas website 

DJPB melalui perbaikan dari waktu ke waktu, pengintegrasian data di KKP, serta perbaikan 

pelayanan website DJPB. 

Kedelapan, hambatan pencapaian Sasaran Strategis  “Terwujudnya Good Governance and 

Clean Government di Ditjen Perikanan Budidaya” adalah : (i) masih kurangnya kesadaran 

penerapan SAKIP, terutama pada UPT lingkup DJPB; (ii) kualitas pelayanan publik yang masih 

perlu perbaikan; serta (iii) sosialisasi budaya anti korupsi yang masih kurang. Upaya 

peningkatan yang dilakukan adalah peningkatan manajemen kinerja berbasis BSC, 

penerapan PMPRB dan monitoring secara online, peningkatan pelayanan publik melalui satu 
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pintu dengan SDM yang memadai, serta peningkatan sosialisasi budaya anti korupsi di 

lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya. 

Kesembilan, hambatan pencapaian Sasaran Strategis “ Persentase penyerapan Anggaran 

Ditjen Perikanan Budidaya” adalah : (i) belum disetujuinya pelaksanaan dana optimalisasi 

senilai Rp 130 miliar sehingga mempengaruhi dalam penghitungan; (ii) Pada beberapa 

satker belum terbitnya SK mengenai penunjukan KPA, PPK, Penandatangan SPM, dan 

Bendahara; dan (iii) masih kurangnya tenaga yang kompeten/operator yang memahami 

sistem administrasi dan keuangan, terutama pada beberapa satker TP Kabupaten 

Minapolitan yang masih baru. Peningkatan penyerapan anggaran terus dilakukan melalui 

reviu penyerapan anggaran secara berkala dan menyeluruh, perbaikan rencana penyerapan 

anggaran serta percepatan, percepatan pelaksanaan lelang dan revisi kegiatan. 
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Lampiran 1. Rencana Kerja Tahunan Direktorat PRODUKSI Tahun 2014 (Sebelum Menggunakan Pendekatan 

Balanced Scorecard) 

SASARAN STRATEGIS  URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2014 

STAKEHOLDER  PERSPECTIVE 

1 Meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat kelautan dan 
perikanan 

1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 105 

2 Pertumbuhan PDB Perikanan (persen) 7,25 

CUSTOMER PERSPECTIVE 

2 Meningkatnya ketersediaan 
produk kelautan dan 
perikanan yang bernilai 
tambah 

3 Jumlah produksi perikanan budidaya (Juta 
Ton) 

13,97 

4 Jumlah Produksi Ikan Hias (juta ekor) 1.500 

5 Nilai produksi perikanan budidaya (miliar 
rupiah) 

124.300 

3 Meningkatnya usaha dan 
investasi di bidang perikanan 
budidaya 

6 Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan 
(RTP)(unit) 

1.842.000 

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 

4 Tersedianya kebijakan 
Perikanan Budidaya sesuai 
kebutuhan  

7 Jumlah RSNI 3 yang disusun 99 

8 Jumlah kebijakan publik perikanan 
budidaya yang diselesaikan 

35 

9 Jumlah draft peraturan perundang-
undangan perikanan budidaya 

3 

5 Tersedianya modernisasi 
sisem produksi KP, 
pengolahan dan pemasaran 
produk KP yang optimal dan 
bermutu 

10 Jumlah unit pembudidayaan ikan yang 
disertifikasi (unit) 

15 

11 Jumlah kelompok yang menerapkan 
teknologi anjuran perikanan budidaya 
(kelompok) 

132 

6 Terselenggaranya 
pengendalian usaha perikanan 
budidaya 

12 Tingkat kepuasan publik terhadap 
prosedur layanan perizinan (skala likert A 
- D) 

A 

13 Tingkat ketaatan pemangku kepentingan 
dalam penyampaian data perikanan 
budidaya (persen) 

100 

LEARN & GROWTH PERSPECTIVE 

7 Tersedianya SDM Ditjen PB 
yang kompeten dan 
profesional  

14 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat 
eselon III,IV dan V lingkup Ditjen PB 
(persen) 

50 

15 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat 
fungsional (persen) 

50 

8 Tersedianya informasi yang 
valid, handal dan mudah 
diakses di bidang PB 

16 Service Level Agreement di Ditjen PB 
(persen) 

75 

17 Persepsi user terhadap kemudahan akses 
informasi dan data terkini di Ditjen PB 
(skala likert 1-5) 

4,25 

9 Terwujudnya good 
governance & clean 
government di Ditjen PB 

18 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas 
Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) 
yang ditindaklanjuti dibanding total 
rekomendasi di Ditjen PB (persen) 

100 
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SASARAN STRATEGIS  URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2014 

19 Nilai AKIP Ditjen PB Nilai AKIP A 

20 Nilai integritas Ditjen PB 6,75 

21 Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen PB 7,75 

22 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi 
Ditjen PB 

80 (setara level 4) 

10 Terkelolanya anggaran secara 
optimal di Ditjen Perikanan 
Budidaya 

23 Persentase penyerapan Anggaran Ditjen 
PB (persen) 

> 95 

 

Lampiran 2. Capaian IKU Direktorat Produksi s/d Triwulan I Tahun 2014 

SASARAN STRATEGIS  
URAIAN INDIKATOR  

KINERJA UTAMA 

 
TARG

ET 
TAH
UN 

2014 
 

 
TARGET 

S/D 
TRIWULA

N I 
TAHUN 

2014 
 

 
REALISASI 

S/D 
TRIWULA

N I 
TAHUN 

2014  

% 
CAPAIAN 
TERHADA
P TARGET 
TRIWULA

N I 
TAHUN 

2014 

 % 
CAPAIA

N 
TERHAD

AP 
TARGET 
TAHUN 

2014 

KETERANGAN 

1 Meningkatnya 
kesejahteraan 
masyarakat 
kelautan dan 
perikanan 

1 Nilai Tukar 
Pembudidaya Ikan 
(NTPi)  

105 105 101,62 96,78 96,78 Non Kumulatif, dihitung 
bulanan 
Capaian pada tahun 2013 
adalah 104,7 dari target 104 
(100,67%) 
Nilai 101,62 merupakan nilai 
rata-rata dari bulan Januari-
Maret 2014 

2 Pertumbuhan PDB 
Perikanan 
(persen) 

7,25 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di 
akhir tahun 
Capaian pada tahun 2013 
adalah 6,86% dari target 7% 
(98,00%) 

2 Meningkatnya 
ketersediaan 
produk 
kelautan dan 
perikanan yang 
bernilai tambah 

3 Jumlah produksi 
perikanan 
budidaya (juta 
ton)  

13,97 2,86 3,44 120,28 24,62 Non Kumulatif, dihitung 
triwulanan 
Capaian pada tahun 2013 
adalah 13,70 juta ton dari 
target 11,63 juta ton 
(117,80%) 

4 Jumlah produksi 
ikan hias (juta 
ekor) 

1.500 375 378 100,8 25,2 Non Kumulatif dihitung per 
triwulan tahun 2013 dengan 

capaian 1.036 

5 Nilai produksi 
perikanan 
budidaya (miliar 
rupiah)  

124.3
00 

25.925,54 27.238,89 105,07 21,91 Non Kumulatif, dihitung 
triwulanan 
Capaian pada tahun 2013 
adalah sebesar 145.292 
miliar rupiah dari target 
sebesar 96.778 miliar rupiah 
(150,13%) 

3 Meningkatnya 
usaha dan 
investasi di 
bidang 
perikanan 
budidaya  

6 Jumlah rumah 
tangga 
pembudidaya ikan 
(RTP) (unit)  

1.842
.000 

0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung 
triwulanan 
Capaian pada tahun 2013 
adalah 194.866 orang dari 
target 132.865 orang 
(146,66%) 

4 Tersedianya 
kebijakan 
Perikanan 
Budidaya sesuai 
kebutuhan  

7 Jumlah RSNI 3 
yang disusun  

18 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di 
akhir tahun (Dit. Produksi) 
Capaian sampai dengan 
tahun 2013 adalah sejumlah 
16 RSNI-3 dari target 
sejumlah 16 RSNI-3 
(100,0%) 
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SASARAN STRATEGIS  
URAIAN INDIKATOR  

KINERJA UTAMA 

 
TARG

ET 
TAH
UN 

2014 
 

 
TARGET 

S/D 
TRIWULA

N I 
TAHUN 

2014 
 

 
REALISASI 

S/D 
TRIWULA

N I 
TAHUN 

2014  

% 
CAPAIAN 
TERHADA
P TARGET 
TRIWULA

N I 
TAHUN 

2014 

 % 
CAPAIA

N 
TERHAD

AP 
TARGET 
TAHUN 

2014 

KETERANGAN 

8 Jumlah kebijakan 
publik perikanan 
budidaya yang 
diselesaikan 
(dokumen) 
 

4 3 3 100,00 75,00 Non Kumulatif, dihitung 
triwulanan 
 

9 Jumlah draft 
peraturan 
perundang-
undangan 
perikanan 
budidaya 
(dokumen) 

2 1 1 100,00 50,00 Non Kumulatif, dihitung 
triwulanan 
 

5 Tersedianya 
modernisasi 
sisem produksi 
KP, pengolahan 
dan pemasaran 
produk KP yang 
optimal dan 
bermutu 

10 Jumlah unit 
pembudidayaan 
ikan yang 
disertifikasi (unit) 
 

8.000 7.250 7.460 102,90 93,25 Kumulatif, dihitung 
triwulanan 
Capaian sampai dengan 
tahun 2013 adalah sebesar 
7.100 unit dari target 
sebesar 7.000 unit 
(101,43%) 

11 Jumlah kelompok 
yang menerapkan 
teknologi anjuran 
perikanan 
budidaya 
(kelompok) 

132 33 35 106,06 26,52 Non Kumulatif, dihitung 
triwulanan 
Capaian pada tahun 2013 
adalah 156 kelompok dari 
target 132 kelompok 
(118,18%) 

6 Terselenggaran
ya 
pengendalian 
usaha 
perikanan 
budidaya 

12 Tingkat kepuasan 
publik terhadap 
prosedur layanan 
pendaftaran 
pakan (skala likert 
A - D) 

A 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di 
akhir tahun 
Capaian pada tahun 2013 
adalah B dari target A 
(77,68%) 

13 Tingkat ketaatan 
pemangku 
kepentingan 
dalam 
penyampaian 
data perikanan 
budidaya (persen) 

100 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di 
akhir tahun 
Capaian pada tahun 2013 
adalah 89,20% dari target 
100% (89,20%) 

7 Tersedianya 
SDM Direktorat 
Produksi yang 
kompeten dan 
profesional  

14 Indeks 
Kesenjangan 
Kompetensi 
pejabat eselon III,  
IV dan V lingkup 
Direktorat 
Produksi (persen)  

50 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di 
akhir tahun 
 

15 Indeks 
Kesenjangan 
Kompetensi 
pejabat fungsional 
(persen) 

50 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di 
akhir tahun 

8 Tersedianya 
informasi yang 
valid, handal 
dan mudah 
diakses di 
bidang PB 

16  Service Level 
Agreement di 
Ditjen PB (persen) 

75 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di 
akhir tahun 
Capaian pada tahun 2013 

adalah 80% dari target 70% 

(114,29%) 
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SASARAN STRATEGIS  
URAIAN INDIKATOR  

KINERJA UTAMA 

 
TARG

ET 
TAH
UN 

2014 
 

 
TARGET 

S/D 
TRIWULA

N I 
TAHUN 

2014 
 

 
REALISASI 

S/D 
TRIWULA

N I 
TAHUN 

2014  

% 
CAPAIAN 
TERHADA
P TARGET 
TRIWULA

N I 
TAHUN 

2014 

 % 
CAPAIA

N 
TERHAD

AP 
TARGET 
TAHUN 

2014 

KETERANGAN 

17 Persepsi user 
terhadap 
kemudahan akses 
informasi dan 
data terkini di 
Direktorat 
Produksi (skala 
likert 1-5)  

4,25 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di 
akhir tahun 
Capaian pada tahun 2013 
adalah 4 dari target 4 
(100,00%) 

9 Terwujudnya 
good 
governance & 
clean 
government di 
Ditjen PB  

18 Jumlah 
rekomendasi 
Aparat Pengawas 
Internal dan 
Eksternal 
Pemerintah 
(APIEP) yang 
ditindaklanjuti 
dibanding total 
rekomendasi di 
Direktorat 
Produksi (persen) 

100 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung 
semesteran 
Capaian pada tahun 2013 
adalah 100% dari target 
100,00% 

19 Nilai AKIP Ditjen 
PB 

Nilai 
AKIP 

A 
(75) 

0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di 
akhir tahun 
Capaian pada tahun 2013 
adalah Nilai AKIP A (78,54) 
dari target  Nilai AKIP A (75) 
(100,00%) 

20 Nilai integritas 
Direktorat 
Produksi 

6,75 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di 
akhir tahun 
Capaian pada tahun 2013 
adalah 7,12 dari target 6,75 
(105,48%) 

21 Nilai Inisiatif anti 
korupsi Direktorat 
Produksi 

7,75 0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di 
akhir tahun 
Capaian pada tahun 2013 
adalah 7,16 dari target 7,5 
(95,47%) 

22 Nilai Penerapan 
Reformasi 
Birokrasi 
Direktorat 
Produksi 

80 
(seta

ra 
level 

4) 

0 0 100,00 0,00 Non Kumulatif, dihitung di 
akhir tahun 
Capaian pada tahun 2013 
adalah 79,89 dari target 75 
(setara level 4) (106,52%) 

10 Terkelolanya 
anggaran 
secara optimal 
di Direktorat 
Produksi 

23 Persentase 
Penyerapan 
Anggaran 
Direktorat 
Produksi (%) 

>95 10 10 100,00 10,50 Non Kumulatif, dihitung 
bulanan 
Capaian pada tahun 2013 
adalah 96,8% dari target 
>95%  
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Lampiran 3. Rekapitulasi Capaian Jumlah RSNI-3 sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 

NO JUDUL 

Bidang Produksi 

1 Produksi udang vaname (Litopenaeus vannamei, Boone 1931)  semi intensif di tambak lining 

2 Produksi udang vaname (Litopenaeus vannamei, Boone 1931) intensif di tambak lining 

3 Produksi tokolan udang vaname (Litopenaeus vannamei, Boone 1931) di tambak 

4 Produksi tokolan udang windu (Penaeus monodon) di tambak dengan sistem bioremediasi tertutup 

5 Produksi ikan bandeng (Chanos chanos Forskal 1775) ukuran konsumsi secara semi intensif di tambak  

6 Produksi pembesaran ikan kerapu bebek (Cromileptes altivelis, Valenciennes 1828) di karamba jaring 

apung (KJA) 

7 Produksi pembesaran ikan nila salin (Oreochromis spp.) di tambak 

8 Produksi ikan hias arwana silver (Osteoglossum bichirrosum, Cuvier 1829) 

9 Produksi ikan hias botia (Chromobotia macracanthus, Bleeker 1852) 

10 Produksi ikan hias rainbow merah (Glossolepis incises, Weber 1908) 

11 Pakan buatan untuk ikan maskoki (Carassius auratus, Linnaeus 1758) 

12 Produksi udang galah (Macrobrachium rosenbergii de Man 1879) ukuran konsumsi bersama padi 

(UGADI) 

13 Produksi udang galah (Macrobrachium rosenbergii de Man 1879) ukuran konsumsi di kolam 

14 Produksi ikan patin siam (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage 1878) ukuran konsumsi di kolam 

dalam 

15 Produksi ikan bandeng (Chanos chanos, Forsskal 1775) ukuran konsumsi di kolam air tawar 

16 Produksi ikan papuyu/betok (Anabas testudineus, Bloch 1792) ukuran konsumsi di kolam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


