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Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sejak Tahun 2013 telah 
memanfaatkan Balanced Scorecard (BSC) sebagai tools dalam proses 
manajemen strategik yang diawali dari perencanaan hingga evaluasi dan 
pelaporan. Dengan BSC, seluruh unit-unit organisasi kini memiliki kaitan 
yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada 
satu titik pencapaian visi dan misi KKP. BSC menjadi instrumen yang tepat 
bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya untuk 
bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip 
anggaran berbasis kinerja. Dengan mengacu pada RPJMN 2020 – 2024 
dan RKP tahun 2020, Ditjen Perikanan Tangkap senantiasa 
mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara 

optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang 
terdapat pada RPJMN dan RKP dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk 
Laporan Kinerja. 

Laporan Kinerja Perikanan Tangkap (DJPT) Tahun 2020 Triwulan 1 ini merupakan bentuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabiltas dan transparansi DJPT kepada publik 
dengan mengacu kepada ketentuan PerPres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
Pencapaian pada Tahun 2020 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (baseline) untuk 
menetapkan target pada tahun – tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak 
pada reviu beberapa dokumen perencanaan di Tahun 2021, namun akan konsisten hingga akhir 
RPJMN di tahun 2024. 

Semoga apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja DJPT 2020 Triwulan 1 ini dapat menjadi 
masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Direktorat 
JKenderal Perikanan Tangkap. Selamat membaca dan semoga bermanfaat. 

 
Jakarta, 28 April 2020 
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, 

 
 
 
 
M. Zulficar Mochtar 



BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini 
menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipunggungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut 
sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus 
dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang 
lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, 
dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 
berkelanjutan. 

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya 
Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan 
Kelautan” dan “Kedulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah 
(1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimakud adalah 
bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 
nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala 
kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi 
dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di 
dalam negeri. 

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses 
yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi 
yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, 
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi 
masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan 
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan 
kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan 
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. 

Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan 
untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya 
dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Sebagai 
implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, diamanatkan bahwa salah satu instrumen 
pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan 
usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian (control)  untuk memelihara keseimbangan 
antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan 
melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian 
usaha penangkapan ikan. 

Selain perubahan terhadap fokus kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan, juga 
terdapat perubahan terkait dengan alokasi anggaran dimana pada periode pemerintahan 
sebelumnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan sebagian besar anggarannya 



pada pembangunan pelabuhan perikanan, namun pada periode pemerintahan saat ini difokuskan 
kepada pengadaan kapal perikanan. Hal ini bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan 
perikanan tangkap kepada nelayan sehingga nelayan secara langsung dapat memperoleh manfaat dari 
kegiatan pembangunan perikanan tangkap. Di sisi lain, fokus pelabuhan perikanan adalah pada upaya 
pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pelabuhan perikanan yang telah 
ada agar dapat difungsikan secara optimal. Keseluruhan pembangunan ini akan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien pada tahun 2020 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kerja Penerintah (RKP) Tahun 2020 
yang dan tetap dengan menjunjung aspek akuntabiltas dan trasnparansi sebagaimana yang diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah. 

Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020, melakukan penyusunan Laporan Kinerja setiap triwulan 
dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RPJMN 2020 – 2024 dan 
RKP tahun 2020. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap secara 
bertahap dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dan akan dilanjutkan dengan menyusun Laporan 
Kinerja (LKj) Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan 
tangkap selama periode tahun 2020. 

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor6/PERMEN-KP/2017 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan 
Tangkap dalam hal ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugasnya 
Ditjen Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi yakni: 

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan 
alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, 
peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;  

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan 
dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, 
peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;  

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya ikan, 
standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, 
pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;  

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi 
kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan 
pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;  

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal 
perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan 
perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;  

6. Pelaksanaan administrasi Ditjen Perikanan Tangkap; dan  
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.  

Adapun susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri atas: 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 
2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan 



3. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 
4. Direktorat Pelabuhan Perikanan 
5. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan; dan 
6. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Susunan organisasi Ditjen Perikanan Tangkap tergambar pada gambar di bawah ini : 

 
Gambar 1.  Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020 

1.3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam 
rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran 
telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk 
diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk 
dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang 
ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki 
indikator yang terukur. 

Sasaran strategis pembangunan perikanan tangkap berdasarkan tujuan yang akan dicapai 
dengan masing-masing IKU sebagai berikut : 
 
1. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat KP”, dengan indikator kinerja: 
a. Nilai Tukar Nelayan; 
b. Rata-rata pendapatan Nelayan/bulan. 

2. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam 
pengelolaan SDKP”, dengan indikator kinerja: Tingkat Kemandirian SKPT dibawah tanggung 
jawab DJPT. 



3. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah " Terwujudnya pengelolaan perikanan 
tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan", dengan indikator kinerja:  
a. Jumlah WPPNRI yang terkelola sumber daya ikannya; 
b. Jumlah produksi perikanan tangkap; 
c. Nilai produksi perikanan tangkap; 
d. Nilai PNBP DJPT. 

4. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah "Tersedianya kebijakan 
pembangunan perikanan tangkap yang efektif ", dengan indikator kinerja: Indeks efektivitas 
kebijakan DJPT; 

5. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya tata kelola 
pemanfaatan perikanan tangkap yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan ", dengan indikator 
kinerja: 
a. Persentase pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI; 
b. Persentase dukungan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap. 

6. Sasaran strategis ketujuh (SS-6) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya Aparatur Sipil Negara 
DJPT yang kompeten, profesional dan berintegritas", dengan indikator kinerja: Indeks 
Profesionalitas ASN lingkup DJPT. 

7. Sasaran strategis kedelapan (SS-7) yang akan dicapai adalah "Tersedianya manajemen 
pengetahuan DJPT yang handal dan mudah diakses", dengan indikator kinerja: Persentase unit 
kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup  DJPT. 

8. Sasaran strategis kesembilan (SS-8) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya birokrasi DJPT yang 
efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima", dengan indikator kinerja: 
a. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPT; 
b. Jumlah Unit Kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup DJPT; 
c. Nilai AKIP DJPT; 
d. Level maturitas SPIP lingkup DJPT; 
e. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja 

lingkup DJPT; 
f. Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan inovasi pelayanan publik. 

9. Sasaran strategis kesepuluh (SS-9) yang akan dicapai adalah "Terkelolanya anggaran 
pembangunan perikanan tangkap secara efisien dan akuntabel", dengan indikator kinerja: 
a. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup DJPT; 
b. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi anggaran 

DJPT TA.2019. 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, 
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama : M. Zulficar Mochtar 

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : Edhy Prabowo 

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 
 

Jakarta,       Januari 2020 
 

Pihak Kedua 
Menteri Kelautan dan Perikanan 

 
 

 
 

 
Edhy Prabowo 

 Pihak Pertama 
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap 

 
 

 
 
 

M. Zulficar Mochtar 

 



 
 
 
 
 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP 

 

 
 

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya Kesejahteraan 
masyarakat KP 

1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks) 102 
2 Rata-rata pendapatan nelayan/bulan (Rp. 

Juta/nelayan/bulan) 3,952 

2. Terwujudnya kedaulatan 
dalam pengelolaan SDKP 

3 Tingkat Kemandirian SKPT dibawah 
tanggung jawab DJPT (level) 4 

3. Terwujudnya pengelolaan 
perikanan tangkap yang 
partisipatif, betanggungjawab, 
dan berkelanjutan 

4 Jumlah WPPNRI yang terkelola sumber 
daya ikannya 11 

5 Jumlah produksi perikanan tangkap (juta 
ton) 8,02 

6 Nilai produksi perikanan tangkap (Rp. 
Triliun) 231,311 

7 Nilai PNBP Ditjen Perikanan Tangkap 
(Rp. miliar) 928,679 

4 Tersedianya kebijakan 
pembangunan perikanan 
tangkap yang efektif 

8 Indeks efektifitas kebijakan DJPT (indeks) 
8 

5 Terselenggaranya tata kelola 
pemanfaatan perikanan 
tangkap yang berkeadilan, 
berdaya saing dan 
berkelanjutan 

9 Persentase pengelolaan sumber daya 
ikan di WPPNRI (persen) 100 

10 Persentase dukungan sarana dan 
prasarana produksi perikanan tangkap 
(persen) 

100 

6 Terwujudnya ASN Ditjen 
Perikanan Tangkap yang 
kompeten, profesional dan 
berintegritas 

11 Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPT 
(Indeks) 72 

7 Tersedianya manajemen 
pengetahuan Ditjen Perikanan 
Tangkap yang handal dan 
mudah diakses 

12 Persentase unit kerja yang menerapkan 
sistem manajemen pengetahuan yang 
terstandar lingkup DJPT (persen) 82 

8 Terwujudnya birokrasi Ditjen 
Perikanan Tangkap yang 
efektif, efisien, dan 
berorientasi pada layanan 
prima 

13 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup 
DJPT (nilai) A (85) 

14 Unit Kerja berpredikat menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup DJPT 
(komulatif) (satker) 

9 

15 Nilai AKIP DJPT (Nilai) A (85) 
16 Level maturitas SPIP lingkup DJPT (level) 3 
17 Persentase jumlah rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 
perbaikan kinerja lingkup DJPT (%) 

60 

18 Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang 
menerapkan inovasi pelayanan publik 
(unit kerja) 

1 

9 Terkelolanya anggaran 
pembangunan perikanan 
tangkap secara efisien dan 
akuntabel 

19 Nilai kinerja pelaksanaan anggaran 
lingkup DJPT (nilai) Baik (88) 

20 Batas tertinggi persentase nilai temuan 
LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan 
realisasi anggaran DJPT TA. 2019 
(persen) 

1,00 



 

 

 

 
Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap 
Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 702.462.450.000,-  

 
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) 
1. Pengelolaan Sumber Daya Ikan 31.614.000.000,- 
2. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan  64.291.100.000,- 
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan  173.287.618.000,- 
4. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan 73.250.000.000,- 
5. Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 360.019.732.000,- 

Total Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
Tahun 2020 

702.462.450.000,- 

 
 

 Jakarta,     Januari  2020 
 

Pihak Kedua 
Menteri Kelautan dan Perikanan 

 
 

 

 

Edhy Prabowo  
 

 Pihak Pertama 
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  

 
 
 
 
 
 

M. Zulficar Mochtar  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lembar Paraf 
Sekretaris DJPT   



BAB 2. AKUNTABILITAS KINERJA 

2.1. Capaian Kinerja Organisasi 

Kegiatan pembangunan perikanan tangkap pada tahun 2020 sebagaimana Perjanjian Kinerja 
(PK) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menitikberatkan pada 9 (sembilan) Sasaran Strategis dengan 
20 (dua puluh)  Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan 
Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon I.  

 
Gambar 2.  Dashboard Aplikasi Kinerjaku DJPT Triwulan 1 Tahun 2020 

Capaian kinerja DJPT pada Triwulan 1 2020 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian 
Kinerja IKU sebesar 97,92% dan Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK sebesar 96,93%. capaian Kinerja IKU 
merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. 

Capaian Kinerja IKU DJPT pada Triwulan 1 Tahun 2020 ini capaiannya tidak tercapai maksimal. 
Hal ini dikarenakan adanya beberapa indikator kinerja baru yang pengukuran pencapaiannya masih 
dalam tahap formulasi perhitungan. Namun secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan 
pencapaian yang semakin baik pada masing-masing sasaran strategis. Adapun rekapitulasi capaian 
indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada triwulan 1 Tahun 2020 seperti pada 
tabel berikut. 

Tabel 1.  Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Triwulan 1 Tahun 2020 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 
TW 1 

CAPAIAN 2020 

Tw 1 
% thd 
Target 
TW 1 

1 Terwujudnya Kesejahteraan 
masyarakat KP 

1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks) 102 100,49 98,52 
2 Rata-rata pendapatan nelayan/bulan 

(Rp. Juta/nelayan/bulan) 
3,97 4,06 102,35% 

2 Terwujudnya kedaulatan 
dalam pengelolaan SDKP 

3 Tingkat Kemandirian SKPT dibawah 
tanggung jawab DJPT (level) 

      

3 Terwujudnya pengelolaan 
perikanan tangkap yang 

4 Jumlah WPPNRI yang terkelola sumber 
daya ikannya 

      

Rabu, 3 Juli 2020



SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 
TW 1 

CAPAIAN 2020 

Tw 1 
% thd 
Target 
TW 1 

partisipatif, betanggungjawab, 
dan berkelanjutan 

5 Jumlah produksi perikanan tangkap 
(juta ton) 

1,89 1,94992 103,17 

6 Nilai produksi perikanan tangkap (Rp. 
Triliun) 

58,617 56,146454 95,79 

7 Nilai PNBP Ditjen Perikanan Tangkap 
(Rp. miliar) 

230,123 190,22 82,66 

4 Tersedianya kebijakan 
pembangunan perikanan 
tangkap yang efektif 

8 Indeks efektifitas kebijakan DJPT 
(indeks) 

      

5 Terselenggaranya tata kelola 
pemanfaatan perikanan 
tangkap yang berkeadilan, 
berdaya saing dan 
berkelanjutan 

9 Persentase pengelolaan sumber daya 
ikan di WPPNRI (persen) 

      

10 Persentase dukungan sarana dan 
prasarana produksi perikanan tangkap 
(persen) 

      

6 Terwujudnya ASN Ditjen 
Perikanan Tangkap yang 
kompeten, profesional dan 
berintegritas 

11 Indeks Profesionalitas ASN lingkup 
DJPT (Indeks) 

      

7 Tersedianya manajemen 
pengetahuan Ditjen Perikanan 
Tangkap yang handal dan 
mudah diakses 

12 Persentase unit kerja yang menerapkan 
sistem manajemen pengetahuan yang 
terstandar lingkup DJPT (persen) 

65 58,96 90,71 

8 Terwujudnya birokrasi Ditjen 
Perikanan Tangkap yang 
efektif, efisien, dan 
berorientasi pada layanan 
prima 

13 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi 
lingkup DJPT (nilai) 

      

14 Unit Kerja berpredikat menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup DJPT 
(komulatif) (satker) 

      

15 Nilai AKIP DJPT (Nilai)       
16 Level maturitas SPIP lingkup DJPT 

(level) 
      

17 Persentase jumlah rekomendasi hasil 
pengawasan yang dimanfaatkan untuk 
perbaikan kinerja lingkup DJPT (%) 

10 10 100,00 

18 Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap 
yang menerapkan inovasi pelayanan 
publik (unit kerja) 

      

9 Terkelolanya anggaran 
pembangunan perikanan 
tangkap secara efisien dan 
akuntabel 

19 Nilai kinerja pelaksanaan anggaran 
lingkup DJPT (nilai) 

87 87,16 100,18 

20 Batas tertinggi persentase nilai temuan 
LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan 
realisasi anggaran DJPT TA. 2019 
(persen) 

      

 
 

2.2. Analisis  Capaian Kinerja 

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan 
indiKator kinerja untuk setiap Perspektif sebagai berikut : 



3.2.1. Sasaran Srategis (SS-1) : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat 
Kelautan dan Perikanan 

Sasaran Strategis Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Nelayan merupakan tujuan dari 
program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sasaran ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, 
yaitu : 

A. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 

NTN adalah alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga 
yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka capaian NTN diperoleh 
dari Badan Pusat Statistik yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi KKP dan dilaporkan secara berkala 
setiap bulannya. Standar kesejahteraan nelayan adalah angka Nilai Tukar Nelayan sebesar 100, apabila 
Nilai Tukar Nelayan di bawah 100 maka nelayan dikategorikan belum sejahtera dan apabila Nilai Tukar 
Nelayan di atas 100 maka nelayan sejahtera. Selama triwulan I tahun 2020, realisasi NTN nasional rata-
rata di atas 100. 

Realisasi NTN selama lima tahun terakhir dari tahun 2015-2019 terus mengalami kenaikan yaitu 
pada tahun 2015 sebesar 106,14, tahun 2016 sebesar 108,24, tahun 2017 sebesar 111,02 tahun 2018 
sebesar 113,28 dan tahun 2019 sebesar 113,74 atau mencapai 100,65% dari target yang telah 
ditetapkan di tahun 2019 yaitu sebesar 113. 

Tabel 2. Capaian IKU “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” sampai dengan TW I Tahun 2020 

Nama IKU Target  Triwulan I  Realisasi Triwulan I  % Capaian 

Nilai Tukar Nelayan 102 100,49 98,52% 

 
Selama triwulan I Tahun 2020, NTN mengalami tren kenaikan dan mencapai nilai tertinggi pada 

bulan Januari 2020 dengan nilai mencapai 101,11 dan terendah pada bulan Maret 2020 yaitu sebesar 
100,05. Jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019, realisasi triwulan I tahun 2020 mengalami 
penurunan sebesar 11,57%. Jika dibandingkan dengan target NTN sampai akhir Renstra tahun 2024 
sebesar 107 posisi capaian triwulan I tahun 2020 sudah mencapai 93,92%. 

Pada triwulan pertama tahun 2020 ini NTN mengalami penurunan nilai dua bulan secara 
berturut-turut pada bulan Februari dan Maret. Dari Tabel 1 dapat kita amati bahwa penyebab dari 
penurunan NTN pada Maret 2020 ini adalah terjadinya penurunan Indeks yang Diterima (It) sebesar 
0.18%, yang dibarengi dengan peningkatan pada Indeks yang Dibayarkan (Ib) sebesar 0.08%. Kondisi 
ini menggambarkan bahwa sepanjang Februari 2020 yang lalu, terjadi penurunan harga komoditas 
perikanan yang dibarengi dengan terjadinya peningkatan harga berbagai komoditas lain yang 
dikonsumsi oleh Nelayan. 



 
Gambar 3.  Grafik Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Triwulan I Tahun 2020 

B. Rata-rata Pendapatan Nelayan per Bulan 

Rata-rata pendapatan nelayan merupakan total pendapatan per orang nelayan yang dari 
aktivitas penangkapan ikan yang diperoleh dari hasil penjualan dan tangkapan/produksi setelah 
dikurangi modal kerja diperoleh dalam 1 (satu) bulan. Indikator ini memiliki definisi dan teknik 
penghitungan yang sama dengan indikator rata-rata pendapatan Rumah Tangga Perikanan (RTP) per 
bulan. Pada triwulan I tahun 2020 capaian rata-rata pendapatan nelayan adalah sebesar Rp. 4.061.565 
atau sebesar 98,82% dari target sebesar Rp. 3.968.166 per bulan.  

Tabel 3. Capaian IKU “Rata-rata Pendapatan Nelayan per Bulan” sampai dengan TW I Tahun 2020 

Nama IKU Target  Triwulan I  Realisasi Triwulan I  % Capaian 

Rata – rata Pendapatan Nelayan (Rp. 
Juta/Belayan/Bulan) 3,97 4,06 102,35% 

 
Realisasi indikator ini berbanding lurus dengan realisasi NTN yang telah dibahas sub bab 

sebelumnya yakni realisasi rata – rata pendapatan nelayan akan mendukung langsung realisasi NTN 
pada periode yang sama, sehingga faktor - faktor pendukung yang mempengaruhi pencapaian NTN 
adalah relatif sama dengan faktor rata – rata pendapatan nelayan per bulan. 

 

3.2.2. Sasaran Srategis (SS-2):  Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan 
perikanan tangkap 

A. Tingkat Kemandirian SKPT Ditjen Perikanan Tangkap  

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, yang 
selanjutnya disebut SKPT, merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu 
sampai ke hilir berbasis kawasan. 

Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana di SKPT difokuskan pada pelaksanaan 
kontruksi dan revitalisasi sarana prasarana utama dan penunjang bisnis kelautan dan perikanan. 
Sarana prasarana yang dibangun diharapkan mendukung secara menyeluruh proses produksi bisnis 
kelautan dan perikanan, mulai dari hulu hingga hilir. 

100,11

100,31

100,05

Jan Feb Mar



Sarana prasarana diarahkan untuk memperkuat aspek penyediaan bahan baku, penanganan 
dan pengolahan, serta pemasaran. Target indikator kinerja tingkat kemandirian SKPT mengalami 
peningkatan untuk setiap lokasi. Penilaian SKPT dilakukan berdasarkan kriteria aspek fisik, aspek 
ekonomi dan produksi,aspek kelembagaan dan aspek sosial dan lingkungan. 

Target untuk tahun 2020 ini adalah sebanyak 4 tingkat. Nilai Kemandirian SKPT didapatkan dari 
rata-rata nilai tingkat kemandirian SKPT di masing- masing lokasi SKPT di 4 lokasi dan capaiannya 
dihitung secara tahunan, sehingga untuk triwulan I tahun 2020 belum terdapat angka capainnya. 

3.2.3. Sasaran Srategis (SS-3):  Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap 
yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan 

A. Jumlah WPPNRI Yang Terkelola Sumber Daya Ikannya 

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, 
merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, 
konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan 
kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. 

Indikator ini menunjukkan jumlah WPP yang telah dikelola sumber daya ikannya melalui 
kegiatan operasional/upaya pengelolaan perikanan tangkap di laut pedalaman, perairan kepulauan, 
laut teritorial, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan perairan darat serta operasional kelembagaan 
WPP serta kapal yang menerapkan log book, kapal yang ditempatkan observer dan penghitungan 
alokasi sumber daya ikan. 

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan secara tahunan pada akhir tahun 2020. 
Jumlah WPP yang menjadi target untuk dikelola tahun 2020 adalah sebanyak 11 (sebelas) WPP dan 
metode pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga sampai dengan Triwulan I tahun 
2020 belum ada yang terealisasi. 

 
Gambar 4.  Peta Wilayah Pengelolaan Perikanaan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 



Pengelolaan WPP dilakukan berdasarkan wilayah perairan pedalaman, teritorial dan perairan 
kepulauan, laut ZEEI dan Laut Lepas melalui : 

1. Menyusun rancangan pengelolaan perikanan: 
a. Membentuk tim penyusun Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap Kerapu di WPPNRI 713; 
b. Membentuk tim penyusun Harvest Strategy untuk Rajungan, Kakap dan Kerapu di WPPNRI; 
c. Menetapkan Perdirjen PT Nomor 6/PER-DJPT/2020 tentang Harvest Strategy Perikanan 

Rajungan di WPPNRI 712: 
d. Menyusun Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu di WPPNRI; 
e. Menyusun Interim Harvest strategy Perikanan kakap di WPPNRI 713; 
f. Menyusun Interim Harvest strategy Perikanan Kerapu di WPPNRI 713; 
g. Koordinasi penyusunan draft Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Tongkol Cakalang (TCT); 
h. Menyusun draft Rencana Pengelolaan Perikanan Sidat; 
i. Pertemuan Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Sidat. 

2. Menyusun draft peraturan perundang-undangan: 
a. Draft Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Susunan Keanggotaan 

Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI; 
b. Draft Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Operasionalisasi LPP 

WPPNRI; 
c. Pedoman Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan bagi Pusat dan Daerah di WPPNRI melalui 

Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI; 
d. Reviu Keputusan MKP nomor 54 tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan di 

WPPNRI 718; 
e. Draft Pedoman Pengelolaan Perikanan di Perairan Darat berbasis Ekosistem di WPPNRI untuk 

perairan darat; 
3. Kerjasama Regional: 

a. Menghadiri pertemuan IOTC Working Group on Catch Documentation Scheme (CDS) and the 
3rd meeting of the Working Party on the Implementation of Conservation and Management 
Measures (WPICMM03); 

b. Persiapan pelaksanaan Bali Tuna Conference (BTC) dan pertemuan tahuan IOTC; 
c. Pendaftaran kapal ke RFMOs; 
d. Pelaksanaan Hibah Luar Negeri GEF 5 - ISLME: Enabling transboundary cooperation for 

sustainable management of the Indonesian Seas; 
e. Pelaksanaan Hibah Luar Negeri GEF 6 - CFI The Implementation of Ecosystem Approach to 

Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) - 715, 
717 & 718) Component A, B, and D. 

 
Dibandingkan dengan tahun 2019, pelaksanaan kegiatan tahun 2020 lebih fokus pada penyusunan 
NSPK sebagai dampak diberlakukannya Work From Home (WFH), sehingga beberapa kegiatan dalam 
pertemuan langsung ditunda atau dibatalkan termasuk rencana pertemuan tahunan anggota RFMOs. 
Beberapa kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu: 
• Kurang optimalnya partisipasi aktif dari pemangku kepentingan; 
• Keterbatasan data yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana pengelolaan; 
• Kurangnya partisipasi aktif  dari unit kerja terkait, dalam persiapan bahan pertemuan atau 

laporan tahunan RFMOs; 



• Keterbatasan anggaran dalam rangka penyusunan Pedoman Pengelolaan dan Profil Perikanan di 
Perairan Darat dengan Pendekatan Ekosistem serta rencana pertemuan BTC dan tahunan IOTC; 

• Menindaklanjuti kendala/permasalahan tersebut, akan dilaksanakan beberapa solusi, yaitu: 
• Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pemangku kepentingan; 
• Melaksanakan pembaharuan dan penguatan data yang dibutuhkan, antara lain melalui 

penyempurnaan aplikasi pendataan dan bekerjasama dengan unit kerja lain terkait sharing data;  
• Melaksanakan penyesuaian anggaran dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal. 

 

B. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 

Produksi Perikanan Tangkap merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi yang 
didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa 
perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan, dipilih 
secara metodologi melalui kerangka survei. Realisasi produksi perikanan tangkap diukur dan 
dilaporkan secara berkala setiap triwulan oleh Pusat Data dan Informasi KKP. Adapun capaian triwulan 
I tahun 2020 sebagaimana tabel dibawah ini. 

Tabel 4. Capaian IKU “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” sampai dengan TW I Tahun 2020 

Nama IKU Target  Triwulan I  Realisasi Triwulan I  % Capaian 

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (juta ton) 1,82 1,95 107,14% 

 
Realisasi produksi tangkap triwulan I tahun 2020 sebesar 1,95 juta ton atau mencapai 107,14% 

dari target triwulan I tahun 2020 yaitu sebesar 1,82 juta ton. Volume produksi perikanan tangkap 
tersebut berasal dari 92,63% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 1,806 juta ton dan 
sisanya sebesar 7,37% atau mencapai 0,14 juta ton berasal dari perairan umum daratan. Pada triwulan 
I tahun 2020, produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan sebesar 2,16% yaitu sebesar 1,91 juta 
ton pada triwulan I tahun 2019 menjadi sebesar 1,95 juta ton pada triwulan I tahun 2020. Kenaikan 
produksi perikanan tangkap disumbang oleh meningkatnya produksi perikanan laut sebesar 2,15% 
dan perairan umum daratan sebesar 2,28%. 

Peningkatan produksi perikanan tangkap disebabkan oleh: Implementasi cara penanganan ikan 
yang baik (CPIB) di atas kapal dan di pelabuhan perikanan menyebabkan kualitas hasil tangkapan di 
laut lebih baik; Infrastruktur yang mendukung akses terhadap pasar di kawasan pesisir lebih baik 
dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia di sekitar perairan umum daratan; Usaha penangkapan 
ikan di perairan umum bukan merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat sekitar. Beberapa 
hal yang diperkirakan menjadi penyebab terjadinya pertumbuhan angka produksi perikanan tangkap 
adalah : Terjadinya kelimpahan ikan di beberapa lokasi di berbagai daerah, Cuaca seperti ombak dan 
angin masih dalam kondisi tenang sehingga mendukung kegiatan penangkapan ikan dan 
meningkatkan jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan dan pangkalan pendaratan ikan, kegiatan 
tersebut juga telah dapat tercatat dengan baik, Bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal 
perikanan (ukuran 5 GT dan < 5GT) dan alat penangkap ikan yang telah disalurkan di tahun 2019, yang 
merupakan salah satu bantuan stimulus dalam rangka peningkatkan produksi perikanan tangkap. 

Upaya kedepan yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap 
antara lain (1) optimalisasi operasional bantuan sarana penangkapan ikan, (2) peningkatan sarana dan 



prasarana serta pengoperasian TPI perairan darat, (3) optimalisasi pendataan produksi perikanan 
tangkap di pusat-pusat pendaratan termasuk tangkahan, (4) penguatan pendataan dan penambahan 
SDM pengumpulan data di area Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, (5) fasilitasi kemudahan akses 
permodalan bagi nelayan. 

C. Nilai Produksi Perikanan Tangkap 

Nilai produksi perikanan tangkap merupakan perhitungan gabungan dari nilai produksi yang 
didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa 
perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik 
perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Nilai produksi perikanan 
tangkap sangat tergantung pada besarnya volume produksi yang dihasilkan dan rata – rata harga ikan 
di pasaran. 

Tabel 5. Capaian IKU “Nilai Produksi Perikanan Tangkap” sampai dengan TW I Tahun 2020 

Nama IKU Target  Triwulan I  Realisasi Triwulan I  % Capaian 

Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp. triliun) 58,62 56,15 95,79% 

 
Seperti halnya dengan volume produksi, nilai produksi perikanan tangkap triwulan I tahun 2020 

merupakan kontribusi terbesar dari perikanan tangkap di laut dibandingkan nilai produksi di perairan 
umum daratan. 

D. Nilai PNBP DJPT 

Indikator Nilai PNBP dari sektor PT adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat sektor PT yang 
tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Peningkatan PNBP dari sektor perikanan diantaranya 
ditentukan dari arah operasional perikanan tangkap. PNBP yang dikelola oleh Ditjen Perikanan 
Tangkap berupa PNBP yang berasal dari Sumberdaya Alam/SDA (perijinan kapal perikanan >30GT) dan 
non SDA (imbal jasa UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap).  

Tabel 6. Capaian IKU “Nilai PNBP DJPT” sampai dengan TW I Tahun 2020 

Nama IKU Target  Triwulan I  Realisasi Triwulan I  % Capaian 

Nilai PNBP DJPT (Rp. Miliar) 230,12 190,22 82,66% 

 
Untuk PNBP sektor perikanan tangkap realisasi triwulan I tahun 2020 sebesar Rp. 190,22 miliar 

atau telah mencapai 82,66% dari target yang telah ditetapkan di triwulan I-tahun 2020 yaitu sebesar 
Rp. 230,12 miliar atau telah mencapai 20,48% apabila dibandingkan dengan target tahun 2020. 
Apabila dibandingkan dengan realisasi triwulan I-tahun 2019, capaian PNBP sektor perikanan tangkap 
triwulan I Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 7,02%. 

 



3.2.4. Sasaran Srategis (SS-4) :  Tersedianya kebijakan pembangunan 
perikanan tangkap yang efektif 

A. Indeks Efektivitas Kebijakan DJPT 

Efektivitas adalah suatu kriteria yang digunakan untuk menilai hasil atau akibat dari 
implementasi suatu kebijakan publik berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam 
dokumen kebijakan tersebut.  

Kebijakan pemerintah adalah keputusan yang diambil oleh DJPT melalui penerbitkan 
Peraturan/Surat Edaran untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan 
tersebut. Indeks adalah indikasi sejauh mana itu berpengaruh terhadap output atau outcome. Jadi 
Indeks efektivitas kebijakan DJPT adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang 
diterbitkan oleh DJPT dapat diterima oleh stakeholders PT, serta mampu menyelesaikan masalah 
sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai 
dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Efektifitas adalah suatu kriteria yang digunakan untuk 
menilai hasil atau akibat dari implementasi suatu kebijakan publik berdasarkan indikator-indikator 
yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan tersebut. 

Pengukuran IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga sampai dengan triwulan I tahun 2020 
belum ada capaian. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai indeks efektivitas 
kebijakan ini antara lain melakukan survei peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan 
peningkatan kualitas layanan di lapangan. 

 

3.2.5. Sasaran Srategis (SS-5) :  Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan 
Perikanan Tangkap Yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berkelanjutan 

A. Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI 

Pengelolaan Perikanan merupakan semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam 
pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi pembuatan keputusan, alokasi Sumber 
Daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundang-undangan 
di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk 
mencapai kelangsungan produktivitas Sumber Daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. 
Sedangkan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. 

Indikator ini menunjukkan persentase jumlah WPP yang telah dipantau dan dianalisis 
pengelolaansumber daya ikannya melalui penghitungan jumlah kapal perikanan yang menerapkan log 
book penangkapan ikan, jumlah hari laut kapal perikanan yang dipantau oleh observer dan  
penghitungan alokasi sumber daya ikan. 

Banyaknya kapal perikanan yang melaporkan logbook penangkapan ikan (LBPI) untuk setiap 
tripnya di WPPNRI memberikan gambaran sederhana tingkat eksploitasi potensi perikanan dan 
ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI tersebut.  Pemantauan Pemantauan Observer selama 
hari laut kapal perikanan,  selain menjamin ketersediaan data yrng dapat digunakan sebagai data 
pembanding atau salah satu sarana validasi data LBPI juga memberikan informasi terkait data biologis 



ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penangangan ikan dilindungi 
yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan.  

Dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan, yang merupakan bagian dari pengelolaan perikanan 
yang berkelanjutan perlu adanya pengendalian dalam usaha penangkapan ikan yang salah satunya 
melalui penerapan kuota usaha penangkapan ikan yang merupakan hasil hitungan lanjutan dari 
penghitungan alokasi sumber daya ikan dihitung berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 50/KEP-MEN/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang 
Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaataan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 
Negara Republik Indonesiaserta evaluasi terhadap pengelolaan perikanan yang sudah dilaksanakan. 

Pengukuran indikator dilakukan secara tahunan sehingga belum ada capaian untuk triwulan 1 
Tahun 2020, namun demikian telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung capaian IKU, 
antara lain: 

1. Menyusun peraturan perundang-undangan: 
a. Penyusunan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap tentang Verifikator/Validator serta  

Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap tentang Tim Pengolahan dan Analisis Data LBPI; 
b. Penyusunan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap tentang Tim analisis data Observer ; 
c. Penyusunan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap tentang Tim Pelaksanaan Penempatan 

Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2020; 
d. Penyusunan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap tentang Penetapan Pemantau di Atas Kapal 

Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Tahun 2020; 
e. Mengawal penerbitan dan  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Log Book 

penangkapan ikan; 
f. Mengawal penerbitan dan  Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap tentang Mekanisme 

Penghitungan Kuota SDI dan Kuota usaha penangkapan ikan dan SK Diren PT tentang Kuota 
SDI dan Kuota usaha penangkapan ikan; 

g. Penyusunan revisi juknis Observer. 
2. Melaksanakan kegiatan teknis: 

a. Penilaian performa pelabuhan perikanan dalam penerapan LBPI; 
b. Aktivasi e-log book; 
c. Penyampaian hasil evaluasi pelaksanaan LBPI Kapal izin Pusat sebagai rekomendasi 

perpanjangan SIPI; 
d. Sosialisasi e log book penangkapan ikan; 
e. Pembahasan hasil pengolahan dan analisis data LBPI tahun 2019; 
f. Rateknis Log Book Penangkapan Ikan Tahun 2020; 
g. Penyusunan aplikasi e-Observer; 
h. Upgrading, briefing, dan debriefing petugas observer Tahun 2020; 
i. Pembahasan kerjasama program Observer dengan AP2HI; 
j. Pembahasan dengan KOMNASJISKAN terkait kuota SDI dan usaha penangkapan ikan; 
k. Pembahsan penghitungan kuota usaha penangkapan Tuna per API. 

Beberapa kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu: 

• Belum semua nakhoda menggunakan e-log book; 
• Belum semua pelabuhan perikanan terintegrasi dengan SILOPI; 
• Kurang optimalnya proses verifikasi data LBPI; 



• Masih terdapat Observer yang belum memahami penyajian laporan hasil pemantauan; 
• Sistem pendataan masih manual; 
• Belum semua Pelaku Usaha bersedia ditempatkan Observer; 
• Belum semua daerah/provinsi memahami dan menerima hasil penghitungan data yang digunakan. 

Menindaklanjuti kendala/permasalahan tersebut, akan dilaksanakan beberapa solusi, yaitu: 

• Sosialisasi e- log book; 
• Melaksanakan penilaian performa pelabuhan secara konsisten; 
• Pemberdayaan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang ada di UPT PP Pusat; 
• Penyempurnaan Aplikasi SILOPI; 
• Bimtek Verifikasi data LBPI; 
• Pelaksanaan upgrading, briefing dan de-briefing; 
• Penyusunan aplikasi e-borang; 
• Membangun kerjasama dengan pelaku usaha melalui Asosiasi; 
• Sosialisasi KepDirjen PT tentang Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan; 
• Pembahasan dengan pihak terkait untuk perbaikan ke depan, meliputi metode penghitungan dan 

updating data. 

B. Persentase Dukungan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap 

Sehubungan dengan tingginya intensitas penangkapan terutama dikawasan sekitar pantai 
memberikan ancaman yang serius terhadap keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan kelestarian 
sumber daya ikan. Sistem pengelolaan perikanan yang masih menganut rezim open access menjadi 
penyebab utama terjadinya gejala tangkap lebih (over fishing) di perairan Indonesia. Meskipun 
demikian, pengembangan perikanan tangkap masih dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi 
unggulan daerah dan kebijakan perikanan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perikanan yang 
bertanggung jawab. 

Beragamnya jenis sumberdaya ikan yang ada di Indonesia hendaknya disikapi dengan bijak dan 
hati-hati. Jenis spesies tertentu mulai mengalami penurunan produksi karena penangkapan intensif, 
namun spesies lain memiliki peluang pengembangan yang sangat besar. Oleh karena itu 
pengembangan perikanan tangkap menjadi suatu kebutuhan mendesak yang harus segera 
dilaksanakan dan pengembangan tersebut dapat diukur menggunakan Indikator Persentase 
Dukungan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap. 

Indikator tersebut menunjukkan gambaran tentang upaya/kegiatan pengelolaan pelabuhan 
perikanan, penataan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta penataan kenelayanan. Adapun 
perhitungan indikator ini diukur berdasarkan upaya/kegiatan pengelolaan/penataan perikanan 
tangkap yang dilaksanakan sebagai mana rumusan berikut: 

𝑺𝑷𝟎 =
𝑲𝟏 +𝑲𝟐 +⋯+𝑲𝒏

𝒏
	𝒙	𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan: 
SP0 = Persentase Dukungan Sarana Dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap 
K1, K2, … Kn  = Upaya/kegiatan pengelolaan/penataan perikanan tangkap  
n            = Jumlah kegiatan 

 



Pengukuran indikator dilakukan secara tahunan sehingga belum ada capaian untuk triwulan 1 
Tahun 2020, adapun kegiatan untuk mendukung capaian IKU tersebut, antara lain: 

• Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan; 
• Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi; 
• Persentase pemantauan dan standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional 

penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan; 
• Persentase penyampaian informasi perizinan pusat - daerah Pelabuhan Perikanan; 
• Persentase pemenuhan informasi permodalannya di Pelabuhan Perikanan. 

 

3.2.6. Sasaran Srategis (SS-6) :  Terwujudnya ASN DJPT yang Kompeten, 
Profesional dan Berintegritas 

A. Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPT  

Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ini adalah Indeks Profesionalitas ASN Lingkup 
DJPT. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks 
Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif 
tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan 
evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. 

Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. 
Penilaian dimensi kualifikasi menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang 
paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Sedangkan dimensi kompetensi merupakan informasi yang 
menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki 
kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat 
teknis maupun seminar/workshop/magang/kursus. Dimensi kinerja menilai kinerja yang dilakukan 
berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan 
memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang 
digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku 
Kerja Pegawai (PKP). Informasi ke pegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima 
PNS ditunjukkan melalui dimensi disiplin. Pengolahan data diambil dari database kepegawaian 
SIMPEG Online KKP. 

Capaian IP ASN diukur secara tahunan. Selama triwulan I tahun 2020 beberapa kegiatan yang 
telah dilaksanakan antara lain : 

1. Melakukan identifikasi bagi pegawai yang membutuhkan pelatihan dan tambahan ketrampilan 
sesuai dengan deskripsi pekerjaan serta mengusulkan untuk pelatihan dan peningkatan 
ketrampilan bagi yang bersangkutan. 

2. Meningkatkan kompetensi dengan sosialisasi peraturan-peraturan terkait kepegawaian. 
3. Pelatihan bagi pegawai dengan fokus pelatihan pada aspek-aspek yang masih rendah bagi 

pegawai yang bersangkutan. 
4. Monitoring dan evaluasi presensi. 



Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian IKU ini salah satunya adalah terkait sisi 
pemutakhiran database kepegawaian. Dimana masih banyak data yang belum diperbaharui secara 
berkala oleh pengelola aplikasi kepegawaian Sistem Kepegawaian (SIMPEG) online KKP. Selain itu, 
kendala lain yang dihadapi adalah dari dimensi kompetensi. Dimana masih banyak pejabat struktural 
yang belum melaksanakan diklatpim sesuai levelnya, diklat teknis 20 Jam Pelajaran (JP) dan seminar 
serta untuk staf pun masih banyak yang belum melaksanakan diklat 20 JP dan mengikuti seminar. 
Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan di antaranya dengan 
terus melakukan updating secara berkala, koordinasi dan bimtek updating data SIMPEG, serta 
mengembangkan aplikasi SIMPEG secara lebih user friendly. Sedangkan dari dimensi kompetensi, 
upaya koordinasi telah dilakukan dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP untuk merencanakan 
pelatihan bagi pegawai KKP, diklat pelatihan dan pendidikan bagian pegawai. 

3.2.7. Sasaran Srategis (SS-7) :  Tersedianya Manajemen Pengetahuan DJPT 
Yang Handal dan Mudah Diakses 

A. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang 
terstandar lingkup  DJPT 

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi 
informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, 
menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui 
dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja level 1-2 yang 
tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih 
(aplikasi Bitrix24). 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan 
teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi 
Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk 
mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP 
memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui 
penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen 
pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data. 

Tabel 7. Capaian IKU “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar 
lingkup  DJPT” sampai dengan TW I Tahun 2020 

Nama IKU Target  Triwulan I  Realisasi Triwulan I  % Capaian 
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem 
manajemen pengetahuan yang terstandar 
lingkup  DJPT 

65 58,96 90,71 

 
Sampai dengan TW I tahun 2020, realisasi IKU telah mencapai 90,71% terhadap target TW I. Jika 

dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian saat ini tercatat naik dibanding tahun 2019. 
Hal ini menunjukkan semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi di Kementerian Kelautan dan 
Perikanan untuk sharing informasi dan pengetahuan. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem 
manajemen pengetahuan yang terstandar mencakup tiga komponen yaitu : 

1. Kepatuhan dalam menyampaikan dokumen (Renstra, Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Laporan 
Kinerja, dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi) 



2. Keikutsertaan : pimpinan unit kerja dimulai dari level I sampai dengan staf pelaksana (minimal 2 
orang staf pelaksana per level IV) 

3. Keaktifan : pimpinan unit kerja dimulai dari level II sampai dengan Level IV. 

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini yakni tingkat keaktifan unit kerja 
yang masih rendah. Oleh karena itu upaya yang akan didorong untuk meningkatkan capaian IKU antara 
lain : (1) melakukan evaluasi berkala pada semua level di unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap; dan (2) 
merekomendasikan untuk memberikan teguran tertulis bagi level di unit kerja yang tingkat 
keaktifannya. 

3.2.8. Sasaran Srategis (SS-8) : Terwujudnya Birokrasi DJPT yang Efektif, 
Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima 

A. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPT 

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan Hasil 
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online sebagaimana yang telah 
diatur oleh Kemenpan dan telah diverfikasi oleh Inspektorat Jenderal KKP. Komponen penilaian terdiri 
atas 2 (dua) komponen dengan beberapa area perubahan yakni sebagai berikut: 

a. Komponen Proses, mencakup 8 (delapan) area perubahan antara lain :  
i. Manajemen Perubahan, dengan indikator penilaian : Tim RB, Roadmap RB, Pemantauan dan 

Evaluasi RB, Perubahan Pola Pikir dan budaya kinerja 
ii. Penataan Peraturan Perundang – undangan, dengan indikator penilaian :Harmonisasi dan 

Sistem Pengendalian dalam penyusuan perundang- undangan 
iii. Penataan dan Penguatan Organisasi, dengan indikator penilaian :Evaluasi dan Penataan 
iv. Penataan Tata Laksana, dengan indikator penilaian :Proses bisnis dan SOP kegiatan utama, 

E-Government, Keterbukaan Informasi Publik 
v. Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia, dengan indikator penilaian: Perencaaan 

kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, Proses penerimaan pegawai 
transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN, Pengembangan pegawai berbasis 
kompetensi, Promosi jabatan dilakukan secara terbuka, Penetapan kinerja individu, 
penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, Pelaksanaan evaluasi jabatan, 
Sistem informasi Kepegawaian. 

vi. Penguatan Akuntabilitas, dengan indikator penilaian :Keterlibatan pimpinan, Pengelolaan 
Akuntabilitas Kinerja. 

vii. Penguatan Pengawasan, dengan indikator penilaian :Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan 
masyarakat, Whistle Blowing System, Penanganan Benturan Kepentingan dan Pembangunan 
Zona Integritas, APIP. 

viii. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator penilaian :Standar pelayanan, 
Budaya pelayanan prima, Pengelolaan pengaduan dan Penilaian kepuasan terhadap 
pelayanan, Pemanfaatan teknologi Informasi. 

b. Komponen Hasil 
i. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator penilaian : Nilai 

Akuntabilitas Kinerja dan Nilai Kapasitas organisasi 
ii. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, dengan indikator penilaian : Nilai Persepsi Korupsi 

dan Opini BPK,  



iii. Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator penilaian : Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan  

Penilaian Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPT merupakan nilai yang diperoleh dari proses 
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara internal dengan Inspektorat 
Jenderal selaku evaluator. Penilaian ini dilakukan terhadap pelaksanaan delapan area perubahan 
Reformasi Birokrasi. Target indikator nilai kinerja reformasi birokrasi DJPT pada 2020 adalah 85 
(kategori A/Memuaskan), sedangkan sampai dengan triwulan I belum dapat dihitung karena 
penghitungan IKU dilakukan tahunan. 

Beberapa permasalahan umum yang sering terjadi lain dalam pencapaian indikator ini 
berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya seperti pelaksanaan program dan kegiatan belum 
sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku dan terstandarisasi. Kualitas pelayanan publik masih 
belum memenuhi harapan masyarakat. Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai 
quality assurance. Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum dibangun dengan baik. Praktik 
manajemen SDM belum optimal meningkatkan profesionalisme. 

Selain itu, terdapat permasalahan berupa tumpang tindih peraturan perundang- undangan di 
bidang aparatur negara, tidak sesuai dengan kondisi saat ini, serta fungsi dan kewenangan antar 
instansi pemerintah tumpah tindih, berbenturan, terlalu besar. 

B. Jumlah Unit Kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup DJPT 

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja  yang memenuhi 
sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, 
penguatan pengawasan, dan pengauatan akuntabilitas kinerja. Secera teknis unit kerja tersebut 
memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥75. 

Metode perhitungan untuk IKU ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut: 

a. Mengacu kepada Pedoman dalam PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lIngkungan KKP : memperoleh hasil 
penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥75. 

b. Dengan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang 
Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. 

Adapun penetapan Status Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK yang telah mendapat nilai ≥75 
melalui SK Menteri KP dan Piagam Penghargaan. Sampai dengan triwulan I tahun 2020 capaian 
indikator ini belum ada capaian karena pengukuran tahunan. 

C. Nilai AKIP DJPT 

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen 
kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang 
berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-
usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 



Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut 
disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran 
kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada 
tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP. Target indikator nilai AKIP 
DJPT pada 2020 adalah 85 (kategori A/ Memuaskan). Realisasi capaian Nilai AKIP pada triwulan I belum 
dapat diperoleh dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan, untuk penilaian AKIP DJPT akan 
dilaksanakan pada bulan Juli 2020 atau awal triwulan III tahun 2020 oleh Inspektorat Jenderal KKP. 

Rencana aksi untuk meningkatkan Nilai AKIP pada tahun yang akan datang, yaitu: 

1. Melakukan perbaikan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan 
evaluasi; 

2. Meningkatkan peran serta UPT Pusat dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPT; 
3. Melakukan pelaporan tepat waktu, dan melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang 

tercapai ataupun tidak; 
4. Penyelarasan data dan informasi terkait dengan target atau capaian pada aplikasi kinerjaku 

dengan Renstra ataupun Renja sehingga dapat memberikan informasi yang lebih valid; 
5. Implementasi dari rencana aksi terhadap target-target yang tidak tercapai. 

D. Level maturitas SPIP lingkup DJPT 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemeritah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh 
dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan 
organisasi yang efektif dan e23isien. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat 
kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam 
mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja, Penilaian tingkat maturitas SPIP ini 
mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi 
Peningkatan Maturitas SPIP.  

Penilaian Indikator Nilai Maturitas SPIP DJPT terbagi dalam enam tingkatan, yaitu Level 0 (Belum 
Ada), Level 1 (Rintisan), Level2 (Berkembang), Level 3 (Terde23inisi), Level (Terkelola dan Terukur), 
dan Level 5 (Optimum). Pada triwulan I 2020, capaian indikator ini belum dapat diperoleh. Hal ini 
dikarenakan pengukuran indikator ini bersifat tahunan. 

E. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk 
perbaikan kinerja lingkup DJPT 

Yang dimaksud dengan persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan 
untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikan Tangkap adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan 
Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada 
LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2019 
s.d. Triwulan III Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh 
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Cara penghitungannya 
adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit 
eselon I dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit 
eselon 1. 



Tabel 8. Capaian IKU “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan 
kinerja lingkup DJPT” sampai dengan TW I Tahun 2020 

Nama IKU Target  Triwulan I  Realisasi Triwulan I  % Capaian 
Persentase jumlah rekomendasi hasil 
pengawasan yang dimanfaatkan untuk 
perbaikan kinerja lingkup DJPT 

10 10 100% 

 
Realisasi persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada triwulan 1 ini diperoleh dari 
perhitungan total temuan awal sebanyak 38 kejadian, 62 saran dan Rp 40.248.188 temuan keuangan. 

F. Jumlah inovasi pelayanan publik DJPT 

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif 
orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan  manfaat bagi masyarakat, baik secara 
langsung maupun tidak langsung  (PermenPAN & RB No.30/2014). Kriteria suatu inisiatif inovasi, yaitu: 

a. Memberikan perbaikan pelayanan publik. 
b. Memberikan manfaat bagi masyarakat. 
c. Dapat dan/atau sudah direplikasi.(role model) 
d. Berkelanjutan. 
e. Inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun. 

Dihitung dari jumlah inovasi pelayanan publik yang diusulkan untuk diikutsertakan dalam 
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Target indikator jumlah inovasi pelayanan publik DJPT tahun 2020 
adalah 1 (satu) inovasi dan diukur pada akhir tahun sehingga sampai dengan triwulan I belum ada 
capaian. 

  

3.2.9. Sasaran Srategis (SS-9) :  Terkelolanya anggaran pembangunan 
perikanan tangkap secara efisien dan akuntabel 

A. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup DJPT 

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program 
dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan 
pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses 
untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah 
satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi 
Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. 

Tabel 9. Capaian IKU “Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup DJPT” sampai dengan TW I Tahun 2020 

Nama IKU Target  Triwulan I  Realisasi Triwulan I  % Capaian 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup DJPT 867 87,16 100,18% 

 
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 

sampai dengan triwulan I tahun 2020 masuk dalam kategori baik, yaitu sebesar 87,16. Oleh sebab itu 



evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran terhadap seluruh satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap 
perlu dilakukan peningkatan sepanjang tahun periode anggaran berjalan. Orientasinya tidak lagi hanya 
berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui : (i) 
Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, 
penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM); (ii) Mendukung manajemen 
kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D); dan (iii) 
Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) (penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian 
pagu minus belanja). 

Selanjutnya, satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap terus dikomunikasikan intensif untuk 
senantiasa tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana 
anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut dapat mengubah pola pencairan 
anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di 
akhir tahun dapat berkurang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih 
berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan 
capaian output yang benar- benar optimal. 

B. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi 
anggaran DJPT TA. 2019 

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi anggaran 
TA. 2019 adalah Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPB merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai 
kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat 
kriteria yakni kesesuaian dengan standar akutansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan 
(adequate disclousure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 
pengendalian intern. Batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan Keuangan TA. 2019 (audit) tidak 
melebihi 1%. Iku ini bersifat tahunan, pada triwulan I IKU ini belum ada realisasinya karena hasil audit 
BPK belum selesai. 

 

2.3. Kinerja Anggaran  

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran 
sebesar Rp. 702.462.450.000,- atau naik sebesar Rp. 83.146.156.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 
2019 (13,43%). Pagu alokasi anggaran tahun 2020 tersebut 20% digunakan untuk belanja aparatur dan 
80% untuk belanja program prioritas. Realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2020 
ini terealisasi sebesar Rp. 72.549.529.996,- atau mencapai 10,33%. 

Tabel 10. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 triwulan I Berdasarkan Jenis Kegiatan 

No Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) % 

1 Pengelolaan Kapal Perikanan dan 
Alat Penangkapan Ikan 60.095.880.000 2.546.947.949 4,24% 

2 Pengembangan Pembangunan dan 
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 154.695.738.000 5.697.931.572 3,68% 

3 Pengelolaan Perizinan dan 
Kenelayanan 66.464.560.000 3.313.719.484 4,99% 



No Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) % 

4 Pengelolaan Sumber Daya Ikan 28.594.260.000 2.319.761.454 8,11% 

5 
Peningkatan Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap 

392.612.012.000 58.671.169.537 14,94% 

TOTAL 702.462.450.000 72.549.529.996 10,33% 

 
Tabel 11. Alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja 

No Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) % 

1 Belanja Pegawai 179.284.894.000 30.452.579.176 16,99% 

2 Belanja Barang 416.817.291.000 28.218.590.361 6,77% 

3 Belanja Modal 106.360.265.000 13.878.360.459 13,05% 

TOTAL 702.462.450.000 702.462.450.000 10,33% 

 
Tabel di atas memperlihatkan bahwa besar anggaran Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan 

jenis belanja tahun 2020 hampir sama dengan tahun 2019 yakni belanja barang lebih besar 
dibandingkan tahun 2019. 

Tabel 20. Alokasi anggaran berdasarkan kewenangan 

No Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) % 

1 Pusat 327.337.141.000 26.984.337.408 8,24% 

2 UPT 344.307.323.000 43.366.003.341 12,60% 

3 Dekonsentasi 30.817.986.000 2.199.189.247 7,14% 

TOTAL 702.462.450.000 702.462.450.000 10,33% 

 
Tabel di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan kewenangannya, pada periode triwulan I 

tahun 2020 realisasi tertinggi adalah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT), sedangkan yang realisasi 
terendah adalah kewenangan Dekonsentrasi. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan dekonsentrasi 
masih dalam tahap koordinasi dan persiapan. 

  



BAB 3. PENUTUP 

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan salah satu unit eselon eselon I dilingkup 
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan 
kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan  bidang perikanan tangkap.  Dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya, DItjen Perikanan Tangkap berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program 
kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPT dan perjanjian kinerja antara Menteri 
Kelautan dan Perikanan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. 

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen Perikanan Tangkap TW 1 Tahun 2020 menyajikan capaian  Indikator 
Kinerja Utama (IKU) selama TW 1.  Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta 
pembandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya pada triwulan I sebagai bahan analisis dan 
evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. 

Beberapa IKU yang belum memenuhi target pada triwulan I, lebih disebabkan oleh kendala non 
teknis, karena IKU tersebut pengukurannya bersifat semesteran atau tahunan pada akhir tahun. Oleh 
karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan 
kegiatan pada triwulan berikutnya. 

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 
Tahun 2020 ini disebabkan oleh kegiatan prioritas DJPT sampai dengan TW I ini masih dalam proses 
penyusunan Petunjuk Teknis, identifikasi calon penerima dan koordinasi dengan unit kerja terkait. 

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, informasi capaian 
dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di triwulan  
selanjutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah : 

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU yang belum mencapai 
target triwulan I; 

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada triwulan II sesuai jadwal atau rencana operasional 
kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir 
tahun; 

3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada akhir tahun, agar 
dapat direalisasikan pada awal triwulan IV. 

4. Akhirnya, semoga Laporan Kinerja DJPT Triwulan I Tahun 2020 ini dapat menjadi menjadi sarana 
pertanggungjawaban kinerja Kepala DJPT kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, serta dapat 
menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan 
evaluasi ke depan. 


