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KATA PENGANTAR 
 
 
Dengan memanjatkan puji syukur dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 

2014 dapat diselesaikan. 

Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 

merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis 

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 dan Rencana 

Kinerja Tahunan Tahun 2014 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 

2014. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur 

ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan 

kepada stakeholder mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama              

tahun 2014.  

Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur disusun 

dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang di dalamnya memuat 

pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya 

dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja 

indikator sasaran dalam mendukung tercapainya visi dan misi organisasi yang telah 

ditetapkan. 

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur akan senantiasa berupaya 

dan bekerja lebih keras lagi, 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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Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk 

mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja tahun 

depan secara lebih produktif, efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, 

sasaran, progam dan kebijakan yang telah ditetapkan.  

 

            Surabaya,      Pebruari 2015 
    KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 
                      PROVINSI JAWA TIMUR 
                                                    
 
 

Dr. Ir. HERU TJAHJONO 
        Pembina Utama Madya 
   NIP. 19610306 198903 1 010 
 



LAPORAN KINERJA Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 iii 
 

DAFTAR ISI 
Kata Pengantar .................................................................................... i 
Daftar Isi .................................................................................... iii 
Daftar Tabel .................................................................................... iv 
Daftar Grafik .......................................................................... v 
Ikhtisar Eksekutif .................................................................................... vi 
BAB I PENDAHULUAN................................................................................. 1 
1.1. Latar Belakang.............................................................................................. 1 
1.2. Landasan Hukum........................................................................................... 3 
1.3. Tujuan.......................................................................................................... 3 
1.4. Gambaran Umum Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur................ 4 

1.4.1. Tugas Pokok............................................................................................. 4 
1.4.2. Fungsi...................................................................................................... 5 
1.4.3. Susunan Organisasi................................................................................... 5 

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA......................................... 19 
2.1. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja........................................................... 19 
  2.1.1. Rencana Strategis............................................................................. 19 

a. Visi............................................................................................................ 19 
b. Misi........................................................................................................... 19 
c. Tujuan....................................................................................................... 20 
d. sasaran..................................................................................................... 20 
e. Indikator Kinerja Utama.............................................................................. 21 
f. Program dan Kegiatan................................................................................. 21 

2.1.2. Rencana Kinerja Tahunan.................................................................. 26 
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2013....................................................................... 27 
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA............................................................... 28 
3.1.Pengukuran Kinerja................................................................................... 28 
3.2.Evaluasi Kinerja.................................................................................. 28 
3.3.Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Provinsi 

Jawa Timur.................................................................................................... 
53 

3.3.1.Arah Kebijakan dan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan 
Perikanan.................................................................................................. 

 
53 

 a. Visi...................................................................................................... 53 
 b. Misi...................................................................................................... 53 
 c. Tujuan.................................................................................................. 53 
 d. Sasaran Strategis.................................................................................. 53 

3.3.2.Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Timur...................................... 55 
a. Visi........................................................................................................ 55 
b. Misi....................................................................................................... 55 
c. Sasaran Strategis, Agenda dan Prioritas Pokok Pembangunan................... 55 

3.4. Akuntabilitas Keuangan.................................................................................. 57 
BAB IV PENUTUP.......................................................................................... 60 
4.1. Kesimpulan.................................................................................................... 61 
4.2. Rekomendasi................................................................................................. 61 
LAMPIRAN  

Matriks Renstra 2010 - 2014  
Rencana Kinerja Tahun 2014 
Penetapan Kinerja Tahun 2014 

 

Pengukuran Kinerja Tahun 2014 
Daftar Penghargaan / Prestasi Tahun 2014 

 

  



LAPORAN KINERJA Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 iii 
 

  
 



LAPORAN KINERJA Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 iv 
 

DAFTAR TABEL 

TABEL 1 Penetapan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan provinsi Jawa Timur   
               Tahun 2014................................................................................. 

 
27 

TABEL 2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014.................................. 28 
TABEL 3 Target dan Realisasi IKU Persentase Peningkatan Produksi Perikanan  
             Tangkap.................................................................................... 

 
31 

TABEL 4 Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2013 – 2014  
             Menurut Wilayah Perairan............................................................. 

 
32 

TABEL 5 Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2014 per  
             Wilayah Perairan......................................................................... 

 
32 

TABEL 6 Target dan Realisasi IKU Persentase Peningkatan Produksi Perikanan  
             Budidaya .................................................................................. 

 
37 

TABEL 7 Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2013 – 2014  
             Menurut Wadah Budidaya ............................................................. 

 
38 

TABEL 8 Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2014 Menurut  
               Wadah Budidaya.............................................……........................... 

 
39 

 
TABEL 9 Target dan Realisasi IKU Persentase Peningkatan Produk Hasil Perikanan  
             dan Kelautan yang Bermutu………………............................................. 

 
44 
 

TABEL 10 Target dan Realisasi IKU Persentase Penurunan Tingkat Kerusakan  
               Ekosistem Mangrove…....……………………………………………………………….. 

 
48 

TABEL 11 Target dan Realisasi IKU Persentase Penurunan Tingkat Kerusakan  
               Ekosistem Terumbu Karang…………………………………………………………….. 

 
51 

TABEL 12 Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Tahun 2014....................... 58 
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  



LAPORAN KINERJA Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 iv 
 

  
  
  
  

  
  
  

 

 



LAPORAN KINERJA Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 iv 
 

DAFTAR GRAFIK 

GRAFIK 1 Target dan Realisasi IKU Persentase Peningkatan Produksi Perikanan  
                  Tangkap Tahun 2014  ............................................................... 

 
33 

GRAFIK 2  Kontribusi Produksi Perikanan Tangkap Jawa Timur Terhadap Produksi  
                Perikanan Tangkap Nasional....................................................... 

 
36 

GRAFIK 3 Target dan Realisasi IKU Persentase Peningkatan Produksi Perikanan  
                  Budidaya Tahun 2014  ............................................................... 

 
39 

GRAFIK 5 Kontribusi Produksi Perikanan Budidaya Jawa Timur Terhadap Produksi  
               Perikanan Budidaya Nasional....................................................... 

 
42 

GRAFIK 6 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Jawa Timur Dibandingkan  
                 Provinsi Lain di Pulau Jawa........................................................... 

 
43 

GRAFIK 7 Target dan Realisasi IKU Persentase Penurunan Tingkat Kerusakan    
                  Ekosistem Mangrove.................................................................... 

 
49 

GRAFIK 8 Target dan Realisasi IKU Persentase Penurunan Tingkat Kerusakan    
                  Ekosistem Terumbu Karang................................................................ 

 
52 

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

 

 



LAPORAN KINERJA Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014  vi 
 

IKHTISAR EKSEKUTIF 
 
Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional 

dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan keniscayaan yang tidak dapat kita 

hindarkan  di era reformasi.  Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas 

dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai 

tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bertanah air. 

Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah meliputi uraian 

keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam 

rencana strategis. Dalam penyusunan ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi 

pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, 

program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan 

dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat.  

Selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, 

perlu juga dianalisa apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, 

dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan sesuai 

dengan jumlah anggaran yang tersedia. Dalam penyajian perkembangan anggaran 

hendaknya dilakukan menurut program atau kegiatan pokok. 

Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 

ini, disusun berdasarkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah sesuai INPRES Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntutan kepada semua instansi 

pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus 
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Akuntabilitas Kinerja yang utuh dan dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 

2014 berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja tahun 

2014 tersebut diperbandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolok ukur 

keberhasilan Dinas Perikanan dan Kelautan berkaitan dengan tugas pokok dan 

fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan. 

Evaluasi kinerja program prioritas Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa 

Timur, diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

a. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2014 sebesar                      

1,09 persen atau mencapai 54,50 persen dari target yang ditetapkan yaitu 2,00 

persen. Jumlah produksi perikanan  tangkap tahun 2014 sebesar 399.372,20 ton 

yaitu meningkat 1,09 bila dibandingkan produksi pada tahun 2013 yaitu sebesar 

395.046,80 ton.  

b. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2014 sebesar                

4,51 persen atau mencapai 67,27 persen dari target yang ditetapkan yaitu                

6,66 persen. Jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2014 sebesar 1.040.848,8 

ton telah mengalami peningkatan 4,51 persen bila dibandingkan produksi pada 

tahun 2013 yaitu sebesar 995.962,26 ton. 

c. Persentase peningkatan produk hasil perikanan dan kelautan yang bermutu tahun 

2014 sebesar 3,21 persen atau mencapai 64,20 persen dari target yang ditetapkan 

yaitu 5,00 persen. Jumlah produk hasil perikanan dan kelautan yang bermutu 
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tahun 2014 sebesar 162.332,76 ribu ton meningkat 3,21 persen bila dibandingkan 

capaian pada tahun 2013 yaitu sebesar 157.287,76 ribu ton. 

d. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove pada tahun 2014 

adalah menurun sebesar 0,062 persen atau mencapai 155,0 persen dari target 

yang ditetapkan yaitu 0,04 persen. Persentase luas lahan mangrove yang rusak 

terhadap total luasan mangrove di Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 41,632 

persen, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,062 persen bila 

dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 41,693 persen. 

e. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang pada tahun 

2014 adalah menurun sebesar 0,002 persen atau mencapai 100,0 persen dari 

target yang ditetapkan yaitu 0,002 persen. Persentase luas terumbu karang yang 

rusak terhadap total luasan terumbu karang di Jawa Timur pada tahun 2014 

sebesar 37,177 persen, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,002 

persen bila dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 37,179 persen. 

Beberapa penghargaan atau prestasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi 

Jawa Timur  pada tahun 2014 di tingkat nasional diantaranya yaitu : 

a) Penghargaan Adhibakti Mina Bahari tahun 2014 sebagai Juara Umum atas prestasi 

sebagai berikut : 

 Bidang perikanan tangkap 

o Juara I Lomba Kategori Nelayan Teladan An. Subaktiono Ds Mayangan Kec. 

Mayangan Kota Probolinggo 

o Juara I Kategori Pelabuhan Perikanan Teladan An. PPP Mayangan Kota 

Probolinggo 
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 Bidang perikanan budidaya 

o Juara III Kategori Kelompok Pembudidaya  Udang, Kelompok Mina Mas 

Kabupaten Probolinggo 

o Juara III Kategori Kelompok Pembudidaya Rumput Laut, Kelompok Si Ragil 

Kabupaten Banyuwangi 

o Juara I Kategori Pembudidaya Ikan Hias, Kelompok Tirta Kencana Agung 

Kabupaten Tulungagung 

o Juara III Kategori Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT), HSRT Mina Laut 

Jaya Kabupaten Situbondo 

o Juara II Kategori Kinerja UPP, UPP BUPEDES Kabupaten Magetan 

 Bidang kelautan pesisir dan pengawasan 

o Juara I, Kategori Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)  Paguyuban 

PUGAR Sidoagung Kabupaten Probolinggo 

o Juara II, Kategori Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)  Kelompok 

Usaha Garam Rakyat KAPEHA II Kabupaten Pamekasan 

o Juara II, Kategori Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT), Kepala Desa 

Sirnoboyo Kabupaten Pacitan 

o Adibhakti Mina Bahari Kelompok PDPT Kab. Pacitan 

b) Juara I lomba masak tingkat nasional “kategori Menu Kudapan” 

c) Juara II lomba masak tingkat nasional “kategori menu keluarga” 

d) Juara I Petualangan Samudera 2014 

e) Juara II Industri Bahari 

 



LAPORAN KINERJA Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014  x 
 

Laporan Kinerja adalah sarana penyampaian pertanggung jawaban kinerja 

kepada pemerintah dan kepada publik, yang merupakan sarana evaluasi atau capaian 

kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan dalam melaksanakan visi dan misinya, sebagai 

upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. 

 



LAPORAN KINERJA Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014  1 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat                  

Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas 

korupsi, kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa setiap instansi 

pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara, wajib mempertanggung- 

jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam 

pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan 

perencanaan strategis yang ditetapkan. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban 

suatu 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 merupakan instrument yang digunakan oleh instansi 

pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi.  

Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan 

yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, 

pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja.  Oleh karena itu, setiap 

lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang 

dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.   
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Perikanan dan Kelautan Jawa Timur dari dimensi wilayah merupakan 

bagian dari pembangunan regional Jawa Timur dan secara sektoral merupakan 

implementasi dari pembangunan perikanan dan kelautan nasional.  

Pembangunan perikanan dan kelautan Jawa Timur pada tahun 2014 merupakan 

pembangunan yang berkelanjutan guna memanfaatkan potensi sumberdaya 

alam yang ada dengan meningkatkan mutu hasil perikanan. 

Potensi perikanan dan kelautan merupakan potensi ekonomi yang harus 

dikelola secara bertanggung jawab dan berkesinambungan, sehingga strategi 

yang diterapkan adalah pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan agar 

tetap terjaga kelestariannya, dan berorientasi pada kesejahteraan nelayan dan 

pembudidaya ikan. 

Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan di Jawa Timur            

mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Program, dengan 

memperhatikan strategi dan prioritas pembangunan di Jawa Timur. Arah 

Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 

2010 - 2014 diimplementasikan dalam program prioritas sebagai berikut : 

a. Program Pengembangan Perikanan Budidaya 

b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 

c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

d. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

e. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 

Terkait dengan pelaksanaan pencapaian kinerja dan kebijakan Dinas 

Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, maka perlu disusun Laporan Kinerja 

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sebagai prinsip transparansi 
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dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

1.2. Landasan Hukum 
a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah 

c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

d) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur 

e) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Uraian 

Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perikanan dan 

Kelautan Provinsi Jawa Timur 

f) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi 

Jawa Timur 

1.3. Tujuan 
        Tuntutan dan layanan masyarakat di daerah semakin meningkat baik  

secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat.  Kondisi 

tersebut menuntut pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi 

publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya. 
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        Untuk pencapaian tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi 

kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai 

akuntabilitas menuju Good Government yang bersih, berwibawa dan 

bertanggungjawab. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai 2 (dua)  fungsi utama, yaitu : 

a. Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan sebagai sarana penyampaian 

pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik 

yang diwakili oleh lembaga legislatif, dan merupakan sarana evaluasi atas 

pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan dalam melakukan visi dan 

misinya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. 

b. Laporan Kinerja sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban 

kinerja kepada pimpinan yaitu Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi Jawa 

Timur. 

Fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan 

cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah oleh 

pemerintah. 

1.4. Gambaran Umum Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur 
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur maka 

tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan adalah 

sebagai berikut :  

1.4.1 Tugas Pokok 
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan di bidang perikanan dan kelautan. 
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1.4.2 Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan dan Kelautan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

perikanan dan kelautan 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur   

1.4.3 Susunan Organisasi 
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan 

Kelautan Provinsi Jawa Timur, maka susunan organisasi berdasarkan Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Sekretariat, 

Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur 

adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

 Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan 

pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan dan 

kelautan. 

2. Sekretaris 

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, 

penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan 

protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sekretaris mempunyai 

fungsi : 

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum 
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b. Pengelolaan administrasi kepegawaian 

c. Pengelolaan administrasi keuangan 

d. Pengelolaan administrasi perlengkapan 

e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol 

f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-

undangan 

g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang 

h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas 

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana 

j. Pelaksanaan proses administrasi rekomendasi jaminan mutu dan 

keamanan pangan 

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas : 

a. Sub Bagian Tata Usaha 

b. Sub Bagian Penyusunan Program 

c. Sub Bagian Keuangan 

d. Sub Bagian Perlengkapan   

3. Bidang Perikanan Budidaya 

Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perikanan budidaya, dan 

mempunyai fungsi : 

a. Pengembangan budidaya dan perbenihan 

b. Pengembangan dan fasilitasi prasarana, sarana dan usaha perikanan 

budidaya  

c. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya 
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d. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang perikanan 

budidaya 

e. Penyusunan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya 

ikan 

f. Penyiapan bahan penyebaran teknologi perikanan budidaya 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Susunan organisasi Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari : 

a. Seksi Produksi 

b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya 

c. Seksi Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan 

4. Bidang Perikanan Tangkap 

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan 

peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap serta mempunyai   

fungsi : 

a. Pengembangan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap 

b. Penyiapan bahan kebijakan prasarana dan sarana perikanan tangkap 

c. Penyiapan kebijakan penyebaran informasi teknologi dan penyediaan 

sarana perikanan tangkap 

d. Penyusunan kebijakan fasilitasi kelompok nelayan 

e. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan perikanan tangkap 

f. Penyiapan bahan kebijakan operasional pelabuhan perikanan; dan 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Susunan organisasi Bidang Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut : 

a. Seksi Eksploitasi dan Teknologi 
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b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap 

c. Seksi Operasional Pelabuhan  

5. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan 

Mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan 

dan pengembangan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan 

sumberdaya perikanan dan kelautan, serta mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

a. Penyiapan bahan kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir, laut dan pulau-

pulau kecil 

b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 

c. Penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi 

sumberdaya kelautan 

d. Penyiapan bahan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum 

pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 

e. Penyusunan kebijakan fasilitasi kelompok masyarakat pesisir 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Susunan organisasi Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan terdiri atas : 

a. Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian 

6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan  

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan 

kegiatan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta 

mempunyai  fungsi : 

a. Penyiapan kebijakan pengolahan hasil perikanan 
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b. Penyiapan bahan kebijakan penyebaran informasi teknologi pengolahan 

dan pemasaran hasil perikanan 

c. Penyiapan kebijakan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan 

kelutan 

d. Penyiapan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan 

e. Penyiapan bahan kebijakan fasilitasi kelompok usaha perikanan 

f. Penyiapan kebijakan pemasar hasil perikanan 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Susunan organisasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

terdiri atas : 

a. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran 

b. Seksi Bina Mutu 

c. Seksi Pelayanan Usaha  

7. Sedangkan untuk Unit pelaksanan Teknis (UPT) berdasarkan Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang 

Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan 

Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 

a. UPT Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPT PPMHP) 

Surabaya 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang 

teknis pengendalian, pengujian mutu hasil perikanan dan sertifikasi mutu 

serta penyebaran teknologi pengolahan hasil perikanan. UPT PPMHP 

mempunyai fungsi : 
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- Pelaksanaan pengendalian, pengujian dan sertifikasi mutu hasil 

perikanan 

- Pelaksanaan kaji terap dan penyebaran teknologi pengolahan hasil 

perikanan 

- Pelaksanaan ketatausahaan dari rumah tangga 

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Susunan organisasi UPT PPMHP terdiri atas : 

- Kepala UPT 

- Sub Bagian Tata Usaha 

- Seksi Pengendalian Mutu 

- Seksi Pengujian Mutu  

b. UPT Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPT PPMHP) 

Banyuwangi 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang 

teknis pengendalian, pengujian mutu hasil perikanan dan sertifikasi mutu 

serta penyebaran teknologi pengolahan hasil perikanan. UPT PPMHP 

mempunyai fungsi : 

- Pelaksanaan pengendalian, pengujian dan sertifikasi mutu hasil 

perikanan 

- Pelaksanaan kaji terap dan penyebaran teknologi pengolahan hasil 

perikanan 

- Pelaksanaan ketatausahaan dari rumah tangga 

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
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Susunan organisasi UPT PPMHP terdiri atas : 

- Kepala UPT 

- Sub Bagian Tata Usaha 

- Seksi Pengendalian Mutu 

- Seksi Pengujian Mutu  

c. UPT Pengembangan Budidaya Air Payau (PBAP) Bangil 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kaji 

terap dan diseminasi teknologi, produksi, pelayanan usaha dan jasa 

perikanan budidaya air payau. UPT PBAP mempunyai fungsi : 

- Pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi perikanan buidaya air 

payau 

- Pelaksanaan produksi budidaya ikan air payau 

- Pelaksanaan pelayanan pengujian penyakit ikan dan lingkungan 

secara laboratoris 

- Pelaksanaan penyediaan benih ikan air payau 

- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan 

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Susunan organisasi UPT PBAP terdiri atas : 

- Kepala UPT 

- Sub Bagian Tata Usaha 

- Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi 

- Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa  
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d. UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar (PBAT) Umbulan 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kaji 

terap dan diseminasi teknologi, produksi, pelayanan usaha dan jasa 

perikanan budidaya air tawar. UPT PBAT mempunyai fungsi : 

- Pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi perikanan buidaya air 

tawar 

- Pelaksanaan produksi induk, calon induk, benih dan budidaya 

budidaya ikan air tawar 

- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan 

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Susunan organisasi UPT PBAT terdiri atas : 

- Kepala UPT 

- Sub Bagian Tata Usaha 

- Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi 

- Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa  

e. UPT Pengembangan Budidaya Laut (PBL) Situbondo 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kaji 

terap dan diseminasi teknologi, produksi, pelayanan usaha dan jasa 

perikanan budidaya laut. UPT PBL mempunyai fungsi : 

- Pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi perikanan buidaya 

laut 

- Pelaksanaan produksi benih dan budidaya ikan laut 

- Pelaksanaan penyediaan benih ikan laut 

- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan 
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- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Susunan organisasi UPT PBL terdiri atas : 

- Kepala UPT 

- Sub Bagian Tata Usaha 

- Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi 

- Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa  

f. UPT Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (PTPB) Kepanjen  

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang 

bimbingan serta pelatihan teknis dan manajerial perikanan budidaya. UPT 

PTPB mempunyai fungsi : 

- Penyusunan kurikulum dan silabi pelatihan perikanan budidaya 

- Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknis dan manajerial perikanan 

budidaya 

- Pelaksanaan produksi benih dan budidaya ikan air tawar 

- Pelaksanaan penyediaan induk, calon induk dan benih ikan air tawar 

- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan 

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Susunan organisasi UPT PTPB terdiri atas : 

- Kepala UPT 

- Sub Bagian Tata Usaha 

- Seksi Pelatihan 

- Seksi Operasional dan Pelayanan  
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g. UPT Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan (PTPI) Probolinggo 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kaji 

terap serta melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis perikanan 

tangkap. UPT PTPI mempunyai fungsi : 

- Penyusunan kurikulum dan silabi pelatihan perikanan tangkap 

- Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknis dan manajerial perikanan 

tangkap 

- Pelaksanaan kaji terap teknologi dibidang penangkapan ikan 

- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan 

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Susunan organisasi UPT PTPI terdiri atas : 

- Kepala UPT 

- Sub Bagian Tata Usaha 

- Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi 

- Seksi Pelayanan Jasa  

h. UPT Pelabuhan Perikanan (PP) Tamperan 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang 

pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan 

pelayanan teknis kapal perikanan. UPT PP mempunyai fungsi : 

- Pelayanan tambat labuh, bongkar muat dan kesyahbandaran 

pelabuhan perikanan 

- Fasilitasi pengawasan sumber daya ikan, pembinaan mutu dan 

pemasaran hasil perikanan dan perbaikan kapal 
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- Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban, 

keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan 

- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan 

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Susunan organisasi UPT PP Tamperan terdiri atas : 

- Kepala UPT Pelabuhan Perikanan 

- Sub Bagian Tata Usaha 

- Seksi Jasa Kepelabuhanan 

- Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan 

i. UPT Pelabuhan Perikanan (PP) Muncar 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang 

pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan 

pelayanan teknis kapal perikanan. UPT PP mempunyai fungsi : 

- Pelayanan tambat labuh, bongkar muat dan kesyahbandaran 

pelabuhan perikanan 

- Fasilitasi pengawasan sumber daya ikan, pembinaan mutu dan 

pemasaran hasil perikanan dan perbaikan kapal 

- Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban, 

keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan 

- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan 

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Susunan organisasi UPT PP Muncar terdiri atas : 

- Kepala UPT Pelabuhan Perikanan 

- Sub Bagian Tata Usaha 
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- Seksi Jasa Kepelabuhanan 

- Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan 

j. UPT Pelabuhan Perikanan (PP) Mayangan 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang 

pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan 

pelayanan teknis kapal perikanan. UPT PP mempunyai fungsi : 

- Pelayanan tambat labuh, bongkar muat dan kesyahbandaran 

pelabuhan perikanan 

- Fasilitasi pengawasan sumber daya ikan, pembinaan mutu dan 

pemasaran hasil perikanan dan perbaikan kapal 

- Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban, 

keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan 

- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan 

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Susunan organisasi UPT PP Mayangan terdiri atas : 

- Kepala UPT Pelabuhan Perikanan 

- Sub Bagian Tata Usaha 

- Seksi Jasa Kepelabuhanan 

- Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan 

k. UPT Pelabuhan Perikanan (PP) Bulu 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang 

pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan 

pelayanan teknis kapal perikanan. UPT PP mempunyai fungsi : 
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- Pelayanan tambat labuh, bongkar muat dan kesyahbandaran 

pelabuhan perikanan 

- Fasilitasi pengawasan sumber daya ikan, pembinaan mutu dan 

pemasaran hasil perikanan dan perbaikan kapal 

- Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban, 

keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan 

- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan 

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Susunan organisasi UPT PP Bulu terdiri atas : 

- Kepala UPT Pelabuhan Perikanan 

- Sub Bagian Tata Usaha 

- Seksi Jasa Kepelabuhanan 

- Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan 

l. UPT Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 

Bawean 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang 

pengelolaan pelabuhan perikanan, pelayanan teknis kapal perikanan, 

pengawasan serta konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan. UPT 

Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Bawean 

mempunyai fungsi : 

- Pelayanan tambat labuh, bongkar muat dan kesyahbandaran 

pelabuhan perikanan 

- Pelaksanaan pengawasan sumberdaya ikan serta konservasi pesisir 

dan laut 
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- Pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan dan perbaikan kapal 

- Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban, 

keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan 

- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan 

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Susunan organisasi UPT Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan 

dan Kelautan Bawean terdiri atas : 

- Kepala UPT Pelabuhan Perikanan 

- Sub Bagian Tata Usaha 

- Seksi Operasional Pelabuhan 

- Seksi Konservasi dan Pengawasan 
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BAB II 
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA  

 
 Pembangunan perikanan dan kelautan yang telah dilaksanakan selama ini 

merupakan bagian dari pembangunan regional Jawa Timur. Perubahan tatanan global 

serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan pembangunan 

perikanan dan kelautan agar mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan 

lingkungan strategis yang bergerak secara cepat. 

 Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya agar mampu eksis dan 

unggul dan persaingan yang semakin ketat, maka perencanaan suatu instansi 

pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan 

berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan 

akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.  

2.1. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja 
2.1.1. Rencana Strategis 
a. Visi  

Bertitik tolak dari berbagai kondisi potensi pembangunan perikanan dan 

kelautan Provinsi Jawa Timur dan masalah yang dihadapi, maka dibutuhkan solusi 

strategis untuk mengatasinya selama 5 (lima) tahun mendatang, untuk itu “VISI“  

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang akan diemban adalah              

” Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang aman dan 

lestari “ 

b. Misi 
Misi merupakan pernyataan yang mengandung makna pada eksistensi 

organisasi dan kepedulian organisasi kepada kepentingan pelanggan (mitra kerja) 

dan harus menggambarkan segala sesuatu untuk mencapai visi. Untuk 
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mewujudkan visi pembangunan perikanan dan kelautan Jawa Timur 2010-2014 

tersebut, maka misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur 2010-2014 

adalah:  

“Mewujudkan masyarakat perikanan dan kelautan yang sejahtera 

melalui pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang 

berkelanjutan“ 

Misi dimaksud diarahkan, terutama untuk meningkatkan aksesibilitas dan 

kualitas pelayanan kebutuhan dasar dan penanggulangan kemiskinan, 

meningkatkan kualitas pemerataan dan pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha 

baik nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, pemasar dalam maupun luar negeri 

bahkan para stake holder. 

c. Tujuan 
Tujuan pembangunan perikanan dan  kelautan tahun 2010 - 2014 adalah : 

1. Meningkatkan ketersediaan dan keamanan pangan dari sektor perikanan dan 

kelautan 

2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang lestari 

dan berkelanjutan 

d. Sasaran 
Untuk mewujudkan visi dan misi yang akan diemban oleh Dinas Perikanan 

dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, maka sasaran strategis yang akan dilaksanakan 

adalah : 

1. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan 

2. Meningkatnya produk perikanan dan kelautan yang bermutu 

3. Meningkatnya pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir 
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e. Indikator Kinerja Utama 
Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara                

Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Perikanan dan 

Kelautan Provinsi Jawa Timur menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin 

dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :  

1. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%) 

2. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%) 

3. Persentase peningkatan produk hasil perikanan dan kelautan yang      

bermutu (%) 

4. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove (%)  

5. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang (%) 

f. Program dan Kegiatan 
Guna mendukung kelancaran dan tercapainya kesinambungan pelaksanaan 

program pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur, agar dapat 

segera memfasilitasi peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan 

pengolah ikan, maka dilaksanakan program atau kegiatan sebagai berikut :  

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 
a. Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya 

 Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau 

 Pelaksanaan GAP (Good Agriculture Practices), GHP (Good Handling 

Practices) serta pelaksanaan sertifikasi mutu bidang perikanan budidaya 

berdasarkan konsep HACCP (Hazard Analytic Crtical Control Point) 

 Pengembangan induk dan benih unggul 

 Pengembangan kawasan perikanan budidaya 
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 Revitalisasi perikanan budidaya 

b. Pengelolaan Prasana dan Sarana Perikanan Budidaya 

 Peningkatan prasarana dan sarana di UPTD dan kawasan 

pengembangan perikanan budidaya 

 Pemberdayaan kelompok masyarakat pembudidaya atau pembenih 

ikan 

 Identifikasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kebutuhan dan 

peredaran sarana budidaya  

c. Pengelolaan Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan  

 Penanggulangan hama dan penyakit ikan dan kesehatan lingkungan 

perikanan budidaya 

 Pengendalian obat dan residu pada perikanan budidaya 

 Pelestarian sumberdaya ikan 

d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau 

 Pengembangan teknologi 

 Peningkatan pengelolaan operasional budidaya atau pembenihan 

 Peningkatan sumberdaya manusia 

e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Tawar 

 Pengembangan teknologi 

 Peningkatan pengelolaan operasional budidaya atau pembenihan 

 Peningkatan sumberdaya manusia 

2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 
a. Fasilitasi Eksploitasi dan Aplikasi Teknologi Perikanan Tangkap 

 Pengelolaan sumberdaya ikan 

 Peningkatan SDM nelayan 

 Pengembangan usaha penangkapan ikan 
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 Penguatan kelembagaan dan permodalan kelompok nelayan dan 

keluarganya 

 Penerapan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang 

produktif dan ramah lingkungan 

 Penerapan GHP dan Sertifikasi Hasil Penangkapan Ikan (SHTI) 

 Fasilitasi sertifikasi kapal penangkapan ikan 

b. Pengelolaan Operasional Pelabuhan 

 Sanitasi dan higiene di PP / PPI 

 Penerapan Log Book dan pendataan hasil tangkapan ikan 

 Peningkatan kemampuan SDM di PP / PPI 

 Sertifikasi pengawakan kapal dan nelayan 

 Fasilitasi sertifikasi Tempat Pendaratan Ikan 

 Peningkatan pelayanan jasa di PP / PPI 

 Pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana PP / PPI 

 Pembinaan teknis bagi pengguna jasa di PP / PPI 

 Fasilitasi Pusat Informasi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan 

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap  

 Pembangunan / pengembangan dan rehabilitasi pelabuhan perikanan/ 

PPI 

 Fasilitasi pengembangan PPI di Kabupaten / Kota 

 Restrukturisasi armada perikanan tangkap 

 Pengembangan dan fasilitasi alat tangkap dan alat bantu penangkapan 

di kabupaten / Kota 

d. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif bagi Nelayan dan Taruna Nelayan  

 Pelaksanaan kaji terap pengembangan teknologi penangkapan ikan 
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 Pendidikan dan latihan ketrampilan teknis bagi nelayan dan petugas 

teknis lapangan di Kabupaten / Kota  

 Pelayanan informasi teknologi dan pelatihan teknis penangkapan ikan 

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 
a. Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan 

 Pengembangan produk olahan 

 Jaminan mutu hasil perikanan 

b. Pengembangan Usaha Perikanan dan Kelautan 

 Fasilitasi usaha perikanan dan kelautan 

 Fasilitasi investasi perikanan dan kelautan 

 Fasilitasi permodalan perikanan dan kelautan 

 Fasilitasi peningkatan kinerja penyuluh perikanan dan kelautan 

 Fasilitasi kelembagaan dan informasi usaha 

c. Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Dalam dan Luar  

Negeri  

 Peningkatan konsumsi ikan 

 Pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri 

 Peningkatan ekspor produk hasil perikanan 

d. Penguatan Kompetensi Pengendalian, Pengujian dan Sertifikasi Mutu Hasil 

Perikanan serta Pengembangan Teknologi Terapan 

 Pengendalian mutu hasil perikanan 

 Pengujian mutu hasil perikanan  

 Sertifikasi mutu hasil perikanan 

 Pengembangan teknologi terapan 
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4. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
a. Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pengawasan 

 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) 

 Pengelolaan lingkungan dan jasa kelautan 

 Perencanaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

 Mitigasi dan adaptasi bencana, pencemaran dan dampak perubahan 

iklim 

 Rehabilitasi dan konservasi ekosistem dan sumberdaya ikan di laut, 

pesisir dan pulau-pulau kecil 

 Pengembangan basis data sparsial dan informasi sumberdaya pesisir 

dan pulau-pulau kecil 

 Penguatan kelembagaan dan akreditasi program pengelolaan pesisir 

dan pulau-pulau kecil 

 Pengembangan dan pembinaan legislasi pengelolaan wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil 

 Peningkatan operasional SPDN  

b.  Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan 

Kelautan 

 Peningkatan operasional pengawasan sumberdaya perikanan dan 

kelautan 

 Peningkatan penataan dan penegakan hukum 

 Penguatan kelembagaan masyarakat pengawas sumberdaya perikanan 

dan kelautan (POKMASWAS) 

 Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya 

perikanan dan kelautan 
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5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 

a. Pengembangan dan Pengelolaan Program Pembangunan Perikanan dan 

Kelautan 

 Perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan 

 Monitoring dan evaluasi hasil pembangunan perikanan dan kelautan  

b.  Pengelolaan Pelayanan Prima 

 b1. Penataan Pengelolaan Keuangan 

 Pelaksanaan sistem administrasi pengelolaan keuangan 

 Penataan dokumen keuangan  

 b2. Penataan Pengelolaan Asset 

 Pelaksanaan sistem administrasi pengelolaan barang 

 Penataan dan pengamanan perlengkapan dinas 

 b3. Penataan Pengelolaan Aparatur dan Umum 

 Pengelolaan administrasi, tata naskah dinas 

 Pengelolaan kepegawaian   

 Pengelolaan perpustakaan dan kehumasan 

 Pengelolaan kerumahtanggaan dinas 

2.1.2. Rencana Kinerja Tahun 2014 
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja 

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kerja 

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada 

lampiran Rencana Kinerja Tahun 2014.  

Rencana kinerja tahun 2014 merupakan dokumen yang menyajikan 

sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 
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2014. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Penetapan 

Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada 

tahun 2014.  

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2014 
Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima 

tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan 

tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan 

sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja 

berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada 

tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi 

proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode 

pelaksanaan. Dengan demikian Penetapan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen 

yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan 

terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan 

sumberdaya yang dikelolanya. 

Tabel 1. Penetapan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja TARGET Program Anggaran 
1. Meningkatnya 

produksi perikanan 
dan kelautan 

1. Persentase peningkatan 
produksi perikanan tangkap (%) 

2. Persentase peningkatan 
produksi perikanan budidaya 
(%) 

2,00 
 

8,91 

- Program Pengembangan Perikanan Tangkap 
 

- Program Pengembangan Budidaya Perikanan 
- Program Pengembangan Kawasan Agropolitan 
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

122.886.910.000 
 

28.881.900.000 
1.000.000.000 
1.500.000.000 

2. Meningkatnya 
produk perikanan 
dan kelautan yang 
bermutu 

3. Persentase peningkatan produk 
hasil perikanan dan kelautan 
yang bermutu (%) 

5,00 
 

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran 
Produksi Perikanan 

15.296.800.000 
 

3. Meningkatnya 
pemulihan dan 
perlindungan 
wilayah pesisir 

4. Persentase penurunan tingkat 
kerusakan ekosistem  mangrove 
(%) 

5. Persentase penurunan tingkat 
kerusakan ekosistem terumbu 
karang (%) 

0,04 
 
 

0,002 
 

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 
 
 

11.840.600.000 
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BAB III 
 AKUNTABILITAS KINERJA  

 
 

3.1. Pengukuran Kinerja 
 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target 

dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja            

masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran 

strategis tahun 2014.  

Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan  

atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2014 sesuai 

dengan sasaran  dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi 

dan misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Adapun Tabel 

Pengukuran Kinerja disajikan sebagai berikut :  

Tabel 2. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014 
 

Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 
 

Target  
Th 2014 

 
Realisasi 

 
Capaian 
Th 2014 

(%) Th 
2012 

Th 
2013 

Th 
2014  

 
1. Meningkatnya 

produksi perikanan 
dan kelautan  
 
 
 

2. Meningkatnya 
produk perikanan 
dan kelautan yang 
bermutu 

 
3. Meningkatnya 

pemulihan dan 
perlindungan 
wilayah pesisir 

 
1. Persentase peningkatan produksi 

perikanan tangkap (%) 
 

2. Persentase peningkatan produksi 
perikanan budidaya (%) 

 
3. Persentase peningkatan produk 

hasil perikanan dan kelautan yang 
bermutu (%) 

 
 
4. Persentase penurunan tingkat 

kerusakan ekosistem mangrove (%) 
 

5. Persentase penurunan tingkat 
kerusakan ekosistem  terumbu 
karang (%) 

 
2,00 

 
 

6,66 
 
 

5,00 
 
 

 
 

0,04 
 
 

0,002 
 

 
1,59 

 
 

10,21 
 
 

21,68 
 
 
 
 

0,04 
 
 

0,003 
 

 
3,47 

 
 

7,19 
 
 

2,57 
 
 
 
 

0,038 
 
 

0,002 
 

 
1,09 

 
 

4,51 
 
 

3,21 
 
 
 
 

0,062 
 
 

0,002 
 
 
 

 
54,50 

 
 

67,70 
 
 

64,20 
 
 
 
 

155,00 
 
 

100,00 
 
 
 

 

3.2. Evaluasi Kinerja 
Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja 

kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang 
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mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau 

kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama 

pada tahun 2014 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui 

pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka 

pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan 

program atau kegiatan di masa yang akan datang. 

Adapun hasil evaluasi  kinerja dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi 

Jawa Timur pada tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

SASARAN 
STRATEGIS 

1 MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN 
DAN KELAUTAN 

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja 

yaitu persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan persentase 

peningkatan produksi perikanan budidaya di mana dalam upaya pencapaiannya 

didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Perikanan 

Tangkap dan Program Pengembangan Budidaya Perikanan.  

Total produksi perikanan dan kelautan merupakan jumlah dari produksi 

perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan dan 

kelautan pada tahun 2014 sebesar 1.440.220,20 ton yang terdiri dari produksi 

perikanan tangkap sebesar 399.372,2 ton dan produksi perikanan budidaya 

sebesar 1.040.848 ton. Dari capaian total produksi tersebut, Jawa Timur 

memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menjadikan Indonesia sebagai 

negara yang terpandang di sektor Perikanan dan Kelautan. Dengan total  

produksi perikanan dan kelautan sebesar 1.440.220,20 juta ton yang berasal 

dari kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, maka Provinsi Jawa Timur 
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berkontribusi sebesar 7,17 persen dari total produksi perikanan dan kelautan 

nasional sebesar 14.521.349 ton.  

Total produksi perikanan dan kelautan tahun 2012 sebesar 1.310.976,60 

ton dan pada tahun 2013 meningkat 6,10 persen atau mencapai 1.391.009,06 

ton. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat 3,54 persen dari tahun 

sebelumnya. Sehingga rata – rata peningkatan produksi perikanan dan kelautan 

dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar 4,82 persen. 

Sebagai salah satu sumber protein hewani utama bagi masyarakat, ikan 

telah menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan sistem 

ketahanan pangan. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran 

terhadap gizi dan kesehatan menyebabkan tingkat konsumsi ikan per kapita 

menjadi meningkat. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang 

mandiri terutama dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani maka 

pemerintah harus dapat menjaga ketersediaan ikan secara berkelanjutan. 

IKU 1 PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN 
TANGKAP 

Provinsi Jawa Timur mempunyai luas perairan 208.138 Km2 meliputi 

Selat Madura, Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesia dengan panjang 

garis pantai 1.900 km dan merupakan salah satu sentra kegiatan ekonomi yang 

menghubungkan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia 

(KTI). Perikanan tangkap di Jawa Timur meliputi perikanan tangkap di laut dan 

perairan umum, di mana perikanan tangkap di perairan umum meliputi 

penangkapan wilayah sungai, waduk dan danau. Namun dengan panjang 

sungai 6.012 km, luas waduk 7.397 Ha dan luas danau sebesar 681 Ha, 
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produksi perikanan di perairan umum hanya mencapai 5% dari total produksi 

perikanan tangkap yang didominasi dari hasil tangkap di laut. Produksi 

perikanan tangkap laut di Jawa Timur dihasilkan dari Wilayah Pengelolaan 

Perikanan (WPP) di antaranya WPP RI 712 (Laut Jawa), WPP RI 573 (Samudera 

Hindia dan Selat Bali) di mana masing-masing wilayah tersebut memiliki nilai 

potensi lestari yaitu jumlah hasil tangkapan maksimum yang dapat diperoleh 

secara terus-menerus yaitu WPP RI 712 (Laut Jawa) sebesar 836,6 ribu 

ton/tahun dan WPP RI 573 (Samudera Hindia dan Selat Bali) sebesar 491,7 ribu 

ton/tahun. 

 Indikator persentase peningkatan produksi perikanan tangkap 

merupakan penghitungan besarnya peningkatan produksi perikanan tangkap 

Jawa Timur pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya. Indikator 

kinerja utama, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut : 

Tabel 3. Target dan realisasi IKU persentase peningkatan produksi   
perikanan tangkap 

Satuan : Persen (%) 
IKU Target Realisasi* Capaian 

Persentase peningkatan 

produksi perikanan tangkap 

2,00 1,09 54,50 

*) Angka sementara belum dilakukan validasi 

Angka capaian indikator persentase peningkatan produksi perikanan 

tangkap masih bersifat angka sementara dimana untuk data produksi perikanan 

tangkap secara umum dari kabupaten/kota masih menggunakan capaian yang 

diproyeksikan dari capaian pada triwulan III tahun 2014 yang nantinya semua 

data tersebut akan divalidasi secara regional pada bulan Maret 2015 dan 

nasional pada bulan Juni 2015. 



LAPORAN KINERJA Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 32 
 

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 

adalah sebesar 1,09 persen dari target 2,0 persen atau mencapai 54,55 persen. 

Hal ini disebabkan adanya penurunan stok sumberdaya ikan khususnya di WPP 

712 (Laut Jawa) telah menunjukkan warna merah atau dapat diartikan bahwa 

kondisi sumberdaya ikan dalam kondisi buruk. Kondisi sebaran ikan di sini 

meliputi sebaran ukuran ikan, komposisi spesies dan trophic level, tingkat 

kematangan gonad, densitas serta waktu tempuh ke lokasi penangkapan oleh 

karena itu realisasi pencapaiannya tidak sebesar target yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Tabel 4. Perkembangan jumlah produksi perikanan tangkap tahun                
2013 – 2014 menurut wilayah perairan 

Satuan : Ton 

Wilayah perairan Tahun % 
Peningkatan 2013 2014* 

Laut 381.573,9 383.623,0 0,54 
Perairan Umum 13.472,9 15.749,2 16,9 
Total 395.046,80 399.372,2 1,09 

*) Angka sementara belum dilakukan validasi 

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2014 sebesar 

1,09 persen paling besar didukung oleh hasil tangkapan ikan di perairan umum 

yaitu sebesar 16,9 persen sedangkan hasil tangkapan ikan di laut hanya 

meningkat sebesar 0,54 persen. 

Tabel 5. Perbandingan jumlah produksi perikanan tangkap tahun                
2014 per wilayah perairan 

Satuan : Ton 

Wilayah perairan Tahun 2014* 
% 

Terhadap total produksi 

Laut 383.623,0 96,06 
Perairan Umum 15.749,2 3,94 
Total 399.372,2 100 

*) Angka sementara belum dilakukan validasi 
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Namun jika dilihat dari jumlah produksinya maka produksi perikanan 

tangkap Provinsi Jawa Timur tahun 2014 sebesar 399.372,2 ton paling besar 

dudukung oleh hasil tangkapan di laut sebesar 383.623,0 ton atau 96,06 persen 

dari total produksi perikanan tangkap yang didominasi oleh hasil tangkap 

berupa ikan Lemuru, Tongkol, Cakalang, Kembung dan Layang. Sedangkan 

produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan hanya mendukung  

sebesar 15.749,2 ton atau 3,94 persen dari total produksi perikanan tangkap 

yang hasil tangkapannya didominasi oleh ikan Nila, Tawes, Mujair. 

Grafik 1. Target dan realisasi IKU persentase peningkatan produksi 
perikanan tangkap tahun 2011-2014 
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   Beberapa hal yang menjadi latar belakang dalam penetapan target 

peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 2,0 persen tiap tahunnya 

adalah sebagai berikut : 

a. Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dari tahun 2005 – 2009 rata-rata 

sebesar 5,29 persen dengan angka pertumbuhan tiap tahun yang sangat 

fluktuatif. Hal ini menjadi indikasi adanya penurunan SDI di laut dan terjadi 

overfishing terutama di wilayah perairan Laut Jawa 
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b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 tentang 

Estimasi Potensi Sumberdaya ikan, menunjukkan bahwa terdapat gejala 

penurunan stok sumberdaya ikan di wilayah perairan Laut Jawa (WPP-712) 

dan wilayah perairan Samudera Hindia (WPP-573). 

c. Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 02 Tahun 2011 tentang 

Jalur Penangkapan Ikan, Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu 

Penangkapan Ikan (ABPI), sehingga perlu dilakukan pembatasan atau 

pengendalian alat penangkapan ikan pada kegiatan penangkapan oleh 

nelayan 

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2012 sebesar 381.802,70 ton 

telah meningkat sebesar 1,59 persen dari tahun sebelumnya dan pada tahun 

2013 mengalami peningkatan sebesar 3,47 persen atau mencapai 395.046,8 

ton. Pada tahun 2014 jumlah produksi perikanan tangkap mengalami sedikit 

peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 1,09 persen atau mencapai 399.372,2 

ton. Jumlah produksi perikanan tangkap meningkat rata-rata 2,05 persen dalam 

kurun waktu 2012 - 2014. 

Dampak anomali cuaca melanda berbagai bidang, termasuk diantaranya 

perikanan dan kelautan. Akibat cuaca yang tidak menentu berpengaruh 

terhadap hasil tangkapan ikan di laut. Dampak anomali cuaca  sangat dirasakan 

oleh nelayan dengan ukuran armada kurang dari 30 GT. Sedangkan kapal-kapal 

yang berukuran di atas 30 GT, kurang terpengaruh  karena sudah dilengkapi 

radio komunikasi, fish finder dan GPS. Dengan adanya alat tersebut, maka 

nelayan bisa mencari daerah yang ada ikannya. 
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Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa 

Timur di antaranya pemberian bantuan sarana alat penangkapan ikan (API) dan 

Alat bantu penangkapan ikan (ABPI) kepada nelayan, penebaran benih ikan di 

laut maupun perairan umum daratan (PUD) yang diharapkan dapat 

memperbaiki potensi sumberdaya ikan, perbaikan sumberdaya habitat ikan di 

laut melalui pembangunan rumah ikan (Fish apartement) guna mendukung 

reproduksi ikan sehingga dapat meningkatkan potensi sumber daya ikan di laut 

serta fasilitasi kemudahan pengurusan dokumen kapal penangkapan ikan agar 

nelayan dapat beroperasional secara maksimal terkait sarana yang digunakan 

layak secara teknis dan lengkap administrasinya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, upaya strategis yang ditempuh oleh 

pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur 

untuk mendukung kesejahteraan nelayan, tidak hanya berorientasi terhadap 

peningkatan kuantitas namun juga terhadap peningkatan mutu/kualitas hasil 

tangkapan agar mendapatkan nilai jual yang tinggi di pasaran. Upaya yang 

telah dilakukan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan adalah dengan 

menerapkan sistim rantai dingin (Cold Chain System/CCS), yaitu melengkapi 

palka yang berinsulasi di kapal nelayan dan penggunaan es batu pada hasil 

tangkapan serta pembangunan cold storage di pelabuan-pelabuhan perikanan. 

Sebagai upaya untuk mengembangkan sektor perikanan tangkap telah 

dilakukan kegiatan antara lain pemberlakuan sertifikasi hasil tangkapan ikan, 

(catch certificate), pembangunan dan penyempurnaan fasilitas di Pelabuhan 

Perikanan, restrukturisasi armada kapal 30 GT, pemberdayaan kelompok 

nelayan melalui kegiatan pelatihan, bimtek, penyediaan mata pencaharian 
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alternatif bagi wanita/istri nelayan serta pemberian paket  hibah alat  tangkap 

dan  alat  bantu penangkapan ikan (jaring, rumpon, GPS, mesin tempel, fish 

finder, pancing).  

Dalam upaya pencapaian target IKU persentase peningkatan produksi 

perikanan tangkap tahun 2014 sebesar 2,0 % didukung oleh program 

Pengembangan Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar 

Rp.133.346.910.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 118.506.070.214,- atau 

mencapai 88,97 persen. 

Sebagai salah satu pusat industrialisasi perikanan di Indonesia, Jawa 

Timur juga turut berkontribusi terhadap produksi perikanan tangkap nasional. 

Kontribusi produksi perikanan tangkap Jawa Timur terhadap capaian produksi 

nasional selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat digambarkan pada tabel berikut :  

Grafik 2. Kontribusi produksi perikanan tangkap Jawa Timur terhadap 
produksi perikanan tangkap nasional 
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Rata – rata kontribusi Jawa Timur terhadap capaian produksi perikanan tangkap 

nasional dalam kurun waktu tahun 2012 – 2014 adalah sebesar 6,63 persen. 
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Kontribusi produksi perikanan tangkap Jawa Timur terhadap capaian nasional 

pada tahun 2014 adalah 6,44 persen dari capaian produksi perikanan tangkap 

nasional sebesar 6.200.180 ton.  

IKU 2 PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN 
BUDIDAYA 

Perikanan budidaya Jawa Timur memiliki kawasan budidaya air tawar, 

payau dan laut. Perikanan budidaya air tawar antara lain memanfaatkan 

perairan umum, kolam, dan mina padi dengan komoditas strategis sebagai 

bahan konsumsi masyarakat seperti Lele, Nila, Patin, Gurami dan Ikan Mas. 

Sementara budidaya air payau terdapat di sepanjang Pantai Utara dan Pantai 

Selatan Jawa Timur dengan komoditas utama Bandeng, Kerapu, Udang 

Vannamei, Udang Windu, Rumput Laut dan Mujair. Pada budidaya laut 

komoditas utama yang dikembangkan adalah Kerapu, Udang Barong, Kerang 

Hijau dan Rumput Laut. 

Indikator persentase peningkatan produksi perikanan budidaya 

merupakan penghitungan besarnya peningkatan produksi perikanan budidaya 

Jawa Timur pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya. Indikator 

kinerja utama, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut : 

Tabel 6. Target dan realisasi IKU persentase peningkatan produksi   
perikanan budidaya 

Satuan : Persen (%) 
IKU Target Realisasi* Capaian 

Persentase peningkatan 
produksi perikanan budidaya 

6,66 4,51 67,27 

*) Angka sementara belum dilakukan validasi 

Sama halnya dengan produksi perikanan tangkap, angka capaian 

indikator persentase peningkatan produksi perikanan budidaya masih bersifat 



LAPORAN KINERJA Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 38 
 

angka sementara dimana untuk data produksi perikanan budidaya dari 

kabupaten/kota akan divalidasi secara regional pada bulan Maret 2015 dan 

nasional pada bulan Juni 2015. 

Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2014 

adalah sebesar 4,51 persen dari target 6,66 persen atau mencapai 67,27 

persen. Penetuan target tersebut telah dipertimbangkan melalui beberapa hal 

salah satunya adalah semakin menurunnya fungsi lahan perikanan budidaya. 

Pada tahun 2013 luas lahan perikanan budidaya adalah seluas 230.149,43 ha 

dan tahun 2014 seluas 229.000 (angka sementara), hal ini disebabkan adanya 

penataan kawasan khususnya pada budidaya laut. 

Tabel 7. Perkembangan jumlah produksi perikanan budidaya tahun                
2013 – 2014 menurut wadah budidaya 

Satuan : Ton 

Wadah budidaya Tahun % 
Peningkatan 2013 2014* 

Kolam 124.621,2 191.728,1 53,85 
Tambak 177.077,0 190.060,7 7,33 
Sawah tambak 92.540,7 - - 
Karamba 347,5 582,6 67,65 
Jaring Apung 12.726,5 11.685,4 - 8, 18 
Mina padi 7.968,3 45.443,1 470,30 
Budidaya laut 580.683,0 601.348,9 3,56 
Total 995.962,4 1.040.848,8 4,51 

*) Angka sementara belum dilakukan validasi 

Peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2014 sebesar 4,51 

persen paling besar didukung oleh produksi perikanan budidaya mina padi yaitu 

sebesar 470,30 persen. Angka peningkatan produksi perikanan budidaya mina 

padi tersebut merupakan hasil penjumlahan dari budidaya mina padi dan sawah 

tambak, di mana budidaya sawah tambak hingga tahun 2013 masih berdiri 
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sendiri namun mulai tahun 2014 budidaya sawah tambak digolongkan pada 

budidaya mina padi. 

Tabel 8. Perbandingan jumlah produksi perikanan budidaya                       
tahun 2014 menurut wadah budidaya 

Satuan : Ton 

Wadah budidaya Tahun 2014* % 
Terhadap total produksi 

Kolam 191.728,1 18,42 
Tambak 190.060,7 18,26 
Sawah tambak - - 
Karamba 582,6 0,06 
Jaring Apung 11.685,4 1,12 
Mina padi 45.443,1 4,37 
Budidaya laut 601.348,9 57,77 
Total 1.040.848,8 100 

*) Angka sementara belum dilakukan validasi 

Jika dilihat dari jumlah produksinya maka produksi perikanan budidaya 

Jawa Timur Tahun 2014 sebesar 1.040.848,8 ton paling besar didukung oleh 

produksi perikanan budidaya laut yakni sebesar 601.348,9 ton atau 57,77 

persen dari total produksi perikanan budidaya yang didominasi oleh komoditas 

Rumput laut, Bandeng, Lele dan Udang Vannamei. 

Grafik 3. Target dan realisasi IKU persentase peningkatan produksi 
perikanan budidaya tahun 2010 – 2014 
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Penetapan target persentase peningkatan produksi perikanan budidaya 

antara 6 - 7 persen dari tahun 2012 – 2014 memang tidak sebanding dengan 

peningkatan target produksi perikanan budidaya dari tahun 2011 ke tahun 2012 

yang mencapai 32,2 %. Hal ini disebabkan adanya pertimbangan bahwasanya 

lahan produksi dari tahun ke tahun tidak bertambah bahkan berpotensi untuk 

berkurang baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya.  

Produksi perikanan budidaya pada tahun 2012 sebesar 929.173,9 ton telah 

meningkat sebesar 10,21 persen dari tahun 2011 dan pada tahun 2013 

mengalami peningkatan sebesar 7,19 persen atau mencapai 995.962,26 ton. 

Tahun 2014 produksi perikanan budidaya meningkat kembali  sebesar 4,51 

persen atau mencapai 1.040.848 ton. Dalam kurun waktu tahun 2012 – 2014 

jumlah produksi perikanan budidaya meningkat rata – rata sebesar 7,30 persen. 

Pada grafik di atas dapat dilihat jika trend persentase peningkatan 

produksi perikanan budidaya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini 

dikarenakan adanya alih fungsi lahan perikanan budidaya sehingga 

mempengaruhi jumlah produksi perikanan budidaya. Untuk mengatasi 

permasalahan ini upaya yang dilakukan adalah intensifikasi produksi perikanan 

budidaya melalui kegiatan pemberian paket hibah perikanan budidaya, pakan 

mandiri dan obat ikan; pelatihan teknis perbenihan dan budidaya ikan; apresiasi 

kepada kelompok pembudidaya ikan (pokdakan); perbaikan mutu induk dan 

benih, alih teknologi (adopsi teknologi hasil penelitian); Intensifikasi 

,pemanfaatan lahan terbatas budidaya ikan dengan memanfaatkan lahan di 

pekarangan, sekolah pondok pesantren/panti asuhan, Lembaga 
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Pemasyarakatan, System Bioflog, pemanfaatan tambak porous dengan 

pemlastikan HDPE. 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perikanan dan Kelautan 

berupaya akan terus berupaya meningatkan produksi budidaya melalui 

beberapa kegiatan diantaranya pengembangan kawasan budidaya dengan 

melalui pemberian paket-paket budidaya ( benih, pakan, peralatan, obat-

obatan), pengembangan kluster komoditas perikanan unggulan berpotensi 

ekspor, fasilitasi program anti kemiskinan dengan pemberian paket-paket 

bantuan berupa sarana budidaya perikanan, pengembangan induk dan benih 

unggul, fasilitasi program pakan mandiri, monitoring HPI, sosialisasi dan 

pelatihan/bimtek. 

Dalam upaya pencapaian target IKU persentase peningkatan produksi 

perikanan budidaya sebesar 6,66 % pada tahun 2014 didukung beberapa 

program sebagai berikut : 

a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan anggaran sebesar 

Rp.30.121.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.456.742.479,- atau 

mencapai 94,98 persen. 

b. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan dengan anggaran sebesar 

Rp.1.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.971.618.980,- atau mencapai 

97,16 persen. 

c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan anggaran sebesar             

Rp.1.500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.396.293.126,- atau 

mencapai 93,09 persen. 
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Sektor perikanan budidaya menjadi salah satu sektor andalan dalam 

menyokong perekonomian masyarakat Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan dengan 

meningkatnya volume produksi perikanan budidaya Jawa Timur dari tahun ke 

tahun yang juga berkontribusi relatif tinggi terhadap capaian produksi 

perikanan budidaya nasional. Kontribusi produksi perikanan budidaya Jawa 

Timur terhadap capaian produksi perikanan budidaya nasional selama 3 (tiga) 

tahun terakhir dapat digambarkan pada tabel berikut : 

Grafik 4. Kontribusi produksi perikanan budidaya Jawa Timur terhadap 
produksi perikanan budidaya nasional 
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  Rata – rata kontribusi Jawa Timur terhadap capaian produksi perikanan 

budidaya nasional dalam kurun waktu tahun 2012 – 2014 adalah sebesar               

8,57 persen. Kontribusi produksi perikanan budidaya Jawa Timur terhadap 

capaian nasional pada tahun 2014 adalah 7,17 persen dari capaian produksi 

perikanan budidaya nasional sebesar 14.521.349 Ton.  

 Pada grafik di atas dapat diketahui jika trend capaian produksi perikanan 

budidaya nasional meningkat tiap tahunnya. Namun trend kontribusi Jawa 

Timur pada capaian nasional tersebut cenderung menurun. Hal ini disebabkan 
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adanya alih fungsi lahan yang berdampak pada penurunan luasan fungsi lahan 

perikanan budidaya. 

Grafik 5. Perkembangan produksi perikanan budidaya Jawa Timur 
dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa 

843.074,00

929.173,90

995.962,26

1.040.848

695.104,00

778.999,00

990.611,00

992.209

242.865,00

261.736,00

373.133,00

501.749

44.542

50.260

58.025

62.046

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.00
0

1.200.00
0

2011

2012

2013

2014

Ta
hu

n

Ton

Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Barat
Jawa Timur

 
  Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa produksi perikanan budidaya Jawa 

Timur yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Jawa Timur merupakan sentra produksi 

perikanan budidaya yang potensial di Pulau Jawa selain Provinsi Jawa Barat. 

SASARAN 
STRATEGIS 

2 MENINGKATNYA PRODUK PERIKANAN DAN 
KELAUTAN YANG BERMUTU 

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja 

yaitu persentase peningkatan produk hasil perikanan dan kelautan yang 

bermutu, di mana dalam upaya pencapaiannya di dukung oleh 1 (satu) 

program yaitu Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi 

Perikanan.  
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Produk hasil perikanan dan kelautan mempunyai peranan yang penting 

dan strategis dalam pembangunan perikanan nasional terutama dalam 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja, penerimaan devisa negara atau 

pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat perikanan pada umumnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, produk 

hasil perikanan dan kelautan nasional harus dapat memenuhi persyaratan yang 

dapat menjamin mutu dan kemanan yang diinginkan oleh konsumen sehingga 

dapat bersaing baik dipasar nasional maupun internasional yang akhirnya akan 

menjaga kestabilan dan peningkatan produksi serta pemasaran produk hasil 

perikanan dan kelautan.  

IKU 3 PERSENTASE PENINGKATAN PRODUK HASIL PERIKANAN 
DAN KELAUTAN YANG BERMUTU  

Indikator persentase peningkatan produk hasil perikanan dan kelautan 

yang bermutu merupakan penghitungan besarnya peningkatan produk hasil 

perikanan dan kelautan yang diproduksi oleh Unit Pengolah Ikan (UPI) yang 

bersertifikat SKP, berstandarisasi HACCP dan tersertifikasi Health Certifficate 

(HC). Indikator kinerja utama, target dan realisasinya disajikan sebagai              

berikut : 

Tabel 9. Target dan realisasi IKU persentase peningkatan produk hasil 
perikanan dan kelautan yang bermutu 

Satuan : Persen (%) 
IKU Target Realisasi Capaian 

Persentase peningkatan 
produk hasil perikanan dan 
kelautan yang bermutu 

5,00 3,21 64,20 
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Persentase peningkatan produk hasil perikanan dan kelautan pada tahun 

2014 adalah sebesar 3,21 persen dari target 5,00 persen atau mencapai 64,20 

persen. Jumlah produk hasil perikanan dan kelautan yang bermutu tahun 2014 

sebesar 162.332,76 Ribu Ton meningkat 3,21 persen bila dibandingkan capaian 

pada tahun 2013 yaitu sebesar 157.287,76 Ribu Ton. 

Tidak tercapainya target peningkatan sebesar 5 persen dikarenakan 

ketersediaan bahan baku ikan untuk industri pengolahan ikan di Jawa Timur 

mengalami penurunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Dinas 

Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur melakukan kerjasama dengan 

provinsi lain dan impor ikan untuk penyediaan kekurangan bahan baku ikan.  

Grafik 6. Target dan realisasi IKU persentase peningkatan produk hasil 
perikanan dan kelautan yang bermutu 
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 Penetapan target persentase peningkatan produk perikanan dan kelautan 

yang bermutu sebesar 5,0 persen dikarenakan target nasional untuk Jawa 

Timur adalah sebesar 5,0 persen sehingga angka tersebut ditetapkan juga 

sebagai target di Jawa Timur.  

Jumlah produk hasil perikanan dan kelautan meningkat rata-rata 9,15 

persen dari tahun 2012 - 2014. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari 
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sebesar 21,68 persen dari tahun sebelumnya menjadi 153.343,83 ribu ton. Dan 

pada tahun 2013 meningkat kembali sebesar 2,57 persen atau mencapai 

157.287,76 ribu ton. Dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 3,21 persen 

menjadi 162.332,76 ribu ton. 

Dalam upaya pencapaian target IKU persentase peningkatan produk hasil 

perikanan dan kelautan yang bermutu tahun 2014 sebesar 5,00 % didukung 

oleh program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 

dengan anggaran sebesar Rp.17.091.800.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp.12.938.263.389,- atau mencapai 75,70 %. 

SASARAN 
STRATEGIS 

3 MENINGKATNYA PEMULIHAN DAN 
PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR 

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja 

yaitu persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove dan 

persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang, di mana 

dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan jumlah anggaran sebesar 

Rp. 17.570.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.421.437.249,- atau 

mencapai 93,46 %. 

Mangrove dan terumbu karang merupakan salah satu potensi sumberdaya 

laut yang sangat penting. Secara fisik, keduanya melindungi pantai dari 

degradasi dan abrasi. Disamping itu juga mempunyai fungsi yang sangat 

penting sebagai tempat memijah, mencari makan, daerah asuhan dari berbagai 

biota laut. Namun demikian mangrove dan terumbu karang yang ada di wilayah 

pesisir sangat rentan terhadap gangguan atau kerusakan, baik karena faktor 
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alam maupun akibat tekanan kepentingan di wilayah pesisir.Dalam rangka 

menjaga keseimbangan ekosistem perairan dan wilayah pesisir maka diperlukan 

upaya pelestarian sumberdaya ikan agar potensi perikanan dan kelautan dapat 

dikelola secara berkesinambungan. 

IKU 4 PERSENTASE PENURUNAN TINGKAT KERUSAKAN 
EKOSISTEM MANGROVE  

Mangrove yang tumbuh di kawasan pesisir sangat rentan terhadap 

gangguan atau kerusakan baik dikarenakan faktor alam maupun akibat tekanan 

kepentingan di wilayah pesisir yang menimbulkan penebangan atau 

pengrusakan. Di sisi lain keberadaan kawasan mangrove memiliki banyak 

manfaat diantaranya sebagai daerah berkembang biak (nursery ground), 

tempat memijah (spawning ground), dan mencari makanan (feeding ground) 

untuk berbagai organisme yang bernilai ekonomis khususnya ikan dan udang 

sehingga perlu dilakukan konservasi. Selain itu kawasan mangrove juga dapat 

menyerap dan mengurangi pencemaran, meredam energi arus gelombang laut, 

dan menjaga garis pantai agar tetap stabil. Oleh karena itu perlu adanya 

perhatian dan upaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada 

ekosistem mangrove salah satunya yaitu dengan rehabilitasi.  

Indikator persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove 

merupakan penghitungan besarnya penurunan persentase lahan mangrove 

yang rusak terhadap total lahan mangrove Jawa Timur pada tahun yang 

dievaluasi dengan tahun sebelumnya. Indikator kinerja utama, target dan 

realisasinya disajikan sebagai berikut : 

 



LAPORAN KINERJA Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 48 
 

Tabel 10. Target dan realisasi IKU persentase penurunan tingkat 
kerusakan ekosistem mangrove 

Satuan : Persen (%) 
IKU Target Realisasi Capaian 

Persentase penurunan 
tingkat kerusakan ekosistem 
mangrove 

0,04 0,062 155,0 

Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove pada tahun 

2014 adalah sebesar 0,062 persen dari target 0,04 persen atau mencapai 155,0 

persen.  

Persentase luas lahan mangrove yang rusak terhadap total luas lahan 

mangrove di Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 41,693 persen dan menurun 

menjadi 41,632 persen pada tahun 2014 sehingga terjadi penurunan tingkat 

kerusakan ekosistem mangrove sebesar 0,062.  

Tercapainya target penurunan tingkat kerusakan hingga mencapai             

0,062 persen pada tahun 2014 diperoleh dari kegiatan rehabilitasi mangrove di 

15 (lima belas) lokasi yaitu di Kabupaten Banyuwangi, Blitar, Situbondo, 

Probolinggo, Kota Probolinggo, Lumajang, Jember, Pasuruan, Kota Pasuruan, 

Gresik, Tulungagung, Sampang, Lamongan, Sidoarjo dan Sumenep. 

Keberhasilan dalam pencapaian target juga didukung dengan pelaksanaan yang 

dikerjakan tepat waktu sesuai dengan musim tanam serta kesesuaian bibit 

mangrove dengan tekstur kondisi lahan tanam.  Selanjutnya juga karena 

adanya kesadaran masyarakat untuk ikut membantu menjaga dan memelihara 

hasil rehabilitasi mangrove dari kegiatan yang merusak. 
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Grafik 7. Target dan realisasi IKU persentase penurunan tingkat 
kerusakan ekosistem mangrove 
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 Rehabilitasi mangrove yang dilakukan untuk menurunkan tingkat 

kerusakan mangrove tidak bisa dilakukan langsung secara keseluruhan 

terhadap seluruh luasan lahan mangrove secara bersamaan tetapi harus 

dilakukan secara bertahap.  Hal ini disebabkan dalam kegiatan rehabilitasi 

diperlukan kesesuaian musim dan kondisi lahan yang optimal serta perawatan 

secara kontinyu dan kontrol terhadap kualitas pertumbuhan mangrove.  Di 

samping itu dalam proses pemeliharaan hasil rehabilitasi mangrove juga perlu 

dilakukan perlakuan pada tanaman mangrove yang mati atau tidak sehat 

pertumbuhannya. Dengan beberapa latar belakang teknis di lapangan seperti 

tersebut di atas sehingga kegiatan rehabilitasi mangrove dilakukan secara 

bertahap dengan penetapan target penurunan tingkat kerusakan ekosistem 

mangrove sebesar 0,04 persen per tahun. 

Dalam kurun waktu tahun 2012 – 2014 persentase penurunan tingkat 

kerusakan ekosistem mangrove menurun rata-rata 0,04 persen per tahun. Pada 

tahun 2012 lahan mangrove yang rusak menurun sebesar 0,040 persen, tahun 
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2013 menurun sebesar 0,038 persen dan tahun 2014 menurun sebesar 0,062 

persen.  

Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove paling besar 

yaitu pada tahun 2014, hal ini dikarenakan dukungan pendanaan untuk 

kegiatan rehabilitasi mangrove yang semakin meningkat dibandingkan tahun 

sebelumnya dan juga partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan rehabilitasi 

mangrove secara swadaya. 

IKU 5 PERSENTASE PENURUNAN TINGKAT KERUSAKAN 
EKOSISTEM TERUMBU KARANG  

Terumbu karang adalah ekosistem yang produktif karena merupakan 

fishing ground ikan karang yang potensinya diperkirakan sebesar 80.082 

ton/tahun. Selain itu terumbu karang merupakan ekosistem yang khas di daerah 

tropis yang berperan penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat pesisir. 

Akibat cara penangkapan ikan yang tidak lestari dan perubahan iklim yang 

ekstrim, terumbu karang banyak mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan 

rehabilitasi. 

Indikator persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu 

karang merupakan penghitungan besarnya penurunan persentase luasan 

terumbu karang yang rusak terhadap total luasan terumbu karang Jawa Timur 

pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya. Indikator kinerja utama, 

target dan realisasinya disajikan sebagai berikut : 
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Tabel 11. Target dan realisasi IKU persentase penurunan tingkat 
kerusakan ekosistem terumbu karang 

Satuan : Persen (%) 
IKU Target Realisasi Capaian 

Persentase penurunan 
tingkat kerusakan ekosistem 
terumbu karang 

0,002 0,002 100,0 

Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang pada 

tahun 2014 adalah sebesar 0,002 persen dari target 0,002 persen atau 

mencapai 100,0 persen.  

Persentase luas lahan terumbu karang yang rusak terhadap total luas 

terumbu karang di Jawa Timur sebesar 37,179 persen pada tahun 2013 dan 

menurun menjadi 37,177 persen pada tahun 2014 sehingga terjadi penurunan 

tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang sebesar 0,002.  

Tercapainya target peningkatan sebesar 0,002 persen pada tahun 2014 

diperoleh dari kegiatan rehabilitasi terumbu karang di 5 (lima) lokasi yaitu di 

Kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo dan Sampang. Selain 

itu juga didukung oleh pembiayaan yang memadahi untuk pencapaian target, 

adanya partisipasi aktif kelompok masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi 

terumbu karang dalam memelihara hasil rehabilitasi serta mengelola kawasan 

perairan yang direhabilitasi dan adanya penerapan teknologi transplantasi yang 

tepat lokasi sesuai dengan persyaratan teknis. Kegiatan ini sangat terbantu oleh 

masyarakat sekitar yang sebelumnya telah menerima sosialisasi dan pelatihan 

tentang upaya rehabilitasi terumbu karang sehingga pemeliharaan hasil 

rehabilitasi terumbu karang didukung oleh masyarakat pesisir yang terampil 

dan terlatih. 
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Grafik 8. Target dan realisasi IKU persentase penurunan tingkat 
kerusakan ekosistem terumbu karang 
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    Target penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang tiap 

tahunnya ditetapkan sebesar 0,002 persen.  Target tersebut relatif kecil karena 

dana yang dibutuhkan untuk merehabilitasi terumbu karang relatif besar 

dengan tingkat pertumbuhan terumbu karang yang sangat lambat.  

Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang 

menurun rata-rata 0,002 persen per tahun dari tahun 2012 – 2013. Pada tahun 

2012 ekosistem terumbu karang yang rusak menurun sebesar 0,003 persen, 

tahun 2013 menurun sebesar 0,002 persen dan tahun 2014 menurun sebesar 

0,002 persen.  

3.3.  Telaahan Renstra Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dan Renstra 
Provinsi Jawa Timur 

3.3.1. Arah Kebijakan dan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan 
Perikanan 
a. Visi 

Visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010 – 2014 adalah 

Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015. 
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b. Misi 
Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, 

maka misi yang di emban adalah Mensejahterakan Masyarakat 

Kelautan dan Perikanan. 

c. Tujuan 
Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010 - 2014 adalah : 

1. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia secara terintregasi. 

2. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. 

3. Meningkatkan produktifitas dan daya saing berbasis pengetahuan. 

4. Memperluas akses pasar domestik dan internasional. 

d. Sasaran Strategis 
Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun               

2010 - 2014 berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah : 

1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi : 

a. Peraturan perundang - undangan di bidang kelautan dan perikanan 

sesuai nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara 

sinergis lintas sektor,  pusat dan daerah. 

b. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan 

terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini 

dan akurat. 

c. SDM kelautan dan perikanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. 

2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan : 

a. Sumber daya kelautan dan perikanan di manfaatkan secara optiomal 

dan berkelanjutan.  
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b. Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola 

secara berkelanjutan.  

c. Pulau - pulau kecil di kembangkan menjadi pulau bernilai ekonomi 

tinggi. 

d. Indonesia bebas Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing serta 

kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.  

3. Meningkatkan produktifitas dan daya saing bebasis pengetahuan : 

a. Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan minapolitan 

dengan usaha yang bankable.  

b. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan memiliki komoditas 

unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan 

mutu terjamin. 

c. Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan mampu memenuhi 

kebutuhan serta di produksi dalam negeri dan di bangun secara 

terintegrasi. 

4. Memperluas akses pasar domestik dan internasional : 

a. Seluruh desa memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil 

perikanan. 

b. Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama investasi di 

bidang kelautan dan perikanan. 

3.3.2.  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Timur 
a. Visi  

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Provinsi 

Jawa Timur 2009-2014, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk 

mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Jawa 
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Timur 2009-2014 mempunyai  landasan visi: “Terwujudnya Jawa Timur 

yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia “  . 

b. Misi  
Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 tersebut, 

maka misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 adalah : “ Mewujudkan 

Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat “ . 

c. Strategi, Agenda dan Prioritas Pokok Pembangunan 
Guna mewujudkan visi, dan menjalankan misi pembangunan daerah 

Jawa Timur 2009-2014 tersebut dilakukan melalui 4 (empat) strategi ; 9 

(sembilan) agenda dan 19 prioritas pokok pembangunan sebagai berikut : 

  4 (empat) Strategi yaitu : 

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered 

development), yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory 

based development) dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup 

mereka sendiri. 

2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor). 

3. Pengarusutamaan gender. 

4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,  

terutama melalui, pengembangan agroindustri/ agrobisnis. 

  9 (sembilan) Agenda adalah : 
1. Aksesbilitas dan  kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan 

terutama masyarakat miskin. 
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2. Perluasan lapangan kerja, efektivitas Taskin, dan memberdayakan 

ekonomi rakyat terutama wong cilik. 

3. Percepatan pertumbuhan ekonomi (berkualitas dan berkelanjutan) 

melalui pengembangan agroindustri / agrobisnis serta pembangunan / 

penyediaan infrstruktur pertanian dan pedesaan. 

4. Pelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, perbaikan pengelolaan 

SDA dan penataan ruang. 

5. Reformasi birokrasi dan pelayan publik (prima). 

6. Kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial 

7. Kualitas kehidupan dan peran perempuan serta terjaminnya kesetaraan 

gender 

8. Kamtibmas, supremasi hukum dan penghormatan HAM 

9. Percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi 

dampak lumpur Lapindo  

  Prioritas Pembangunan adalah : 
1. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan pendidikan 

2. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan 

3. Perluasan lapangan kerja 

4. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan 

5. Peningkatan kesejahteraan sosial rakyat 

6. Revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri / agrobisnis 

7. Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah 

8. Peningkatan investasi, ekspor non migas dan pariwisata 
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9. Peningkatan daya saing industri manufaktur 

10. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 

11. Pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta perbaikan 

pengelolaan sumberdaya alam dan penataan ruang 

12. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan 

publik 

13. Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial 

14. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang 

dan terjaminnya kesetaraan gender 

15. Peningkatan peran pemuda dan pengembangan olahraga 

16. Penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan hak asasi 

manusia 

17. Peningkatan keamanan dan ketertiban dan penanggulangan kriminalitas 

18. Percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi 

dampak lumpur panas Lapindo  

3.4. Akuntabilitas Keuangan 
Akuntabilitas keuangan merupakan pencapaian kinerja keuangan dari 

masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen  

perencanaan (Rencana Kinerja Tahunan) tahun 2014. Pengukuran pencapaian 

kinerja keuangan berdasarkan prosentase rata-rata realisasi anggaran pada 

masing-masing program dan kegiatan. Adapun jumlah anggaran Dinas Perikanan 

dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2014 adalah sebesar                                      

Rp. 244.052.816.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 219.113.078.949,- atau 
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sebesar 89,78 persen. Rincian realisasi penyerapan anggaran adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 12. Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Tahun 2014 
 

No 
 

Program / kegiatan 
Alokasi biaya  

% 
 Anggaran  (Rp) Realisasi (Rp) 

 Belanja tidak langsung (gaji  dan 
tambahan penghasilan PNS) 

30.995.748.000,- 29.594.214.485,- 95,48 

1. Program Pengembangan Agroindustri 
/ Agrobisnis 

3.421.100.000,- 2.735.118.349,- 79,95 

 - Pengamanan (Safeguarding) perikanan 3.421.100.000,- 2.735.118.349,- 79,95 
2. Program Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Pemerintah Daerah 
195.000.000,- 194.400.000,- 99,69 

 - Penyusunan Data base SKPD sebagai 
Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur 

195.000.000,- 194.400.000,- 99,69 

3. Program Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik 

13.264.758.000,- 12.417.665.067,80- 93,61 

 -  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 13.264.758.000,- 12.417.665.067,80- 93,61 

4. Program Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat Pesisir 

13.155.600.000,- 11.902.692.861,- 90,48 

 - Pendidikan kemasyarakatan produktif 
dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

1.500.000.000,- 1.412.583.150,- 94,17 

 - Pendidikan kemasyarakatan produktif 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat 
dalam Pengawasan dan pengendalian 
sumberdaya kelautan 

1.000.000.000,- 938.139.500,- 93,81 

 - Pengelolaan pengawasan dan 
pengendalian sumberdaya perikanan dan 
kelautan 

3.500.000.000,- 2.987.296.250,- 83,35 

 - Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-
pulau kecil 

7.155.600.000,- 6.564.673.961,- 91,74 

5. Program Pengembangan Budidaya 
Perikanan 

30.121.900.000,- 28.456.742.479,- 94,47 

 - Optimalisasi UPTD bidang perikanan 
budidaya 

10.787.750.000,- 10.080.382.201,- 93,44 

 - Pengelolaan produksi perikanan budidaya 4.861.250.000,- 4.802.488.591,- 98,79 

 - Pengelolaan dan pengembangan sarana 
dan prasarana budidaya 

8.296.525.000,- 7.727.776.010,- 93,14 

 - Pengelolaan kesehatan ikan budidaya dan 
lingkungan 

990.375.000,- 842.615.100,- 85,08 

 - Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis 
Budidaya Air Payau 

866.000.000,- 864.876.345,- 99,87 

 - Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis 
Budidaya Air Tawar 

520.000.000,- 515.811.053,- 99,19 

 - Pendidikan kemasyarakatan produktif 
dalam rangka pengembangan budidaya 
perikanan 

3.800.000.000,- 3.622.793.179,- 95,34 

6. Program Pengembangan Perikanan 
Tangkap 

133.346.910.000,- 118.506.070.214,- 88,87 

 - Pengembangan teknologi perikanan 
tangkap dan operasional UPTD tangkap 

1.000.000.000,- 874.522.365,- 87,45 
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No 

 
Program / kegiatan 

Alokasi biaya  
% 

 Anggaran  (Rp) Realisasi (Rp) 

 - Fasilitasi, eksploitasi, dan aplikasi 
teknologi perikanan tangkap 

13.495.000.000,- 12.101.708.973,- 89,68 

 - Pengelolaan operasional Pelabuhan 
Perikanan dan PPI 

8.000.000.000,- 7.159.697.188,- 89,50 

 - Pengembangan sarana dan prasarana 
perikanan tangkap 

99.014.600.000,- 96.071.141.328,- 97,03 

 - Pendidikan kemasyarakatan produktif 
bagi nelayan dan taruna nelayan 

3.200.000.000,- 2.256.155.360,- 70,50 

 - Restrukturisasi armada kapal perikanan 
Jatim 

7.637.310.000,- 0,00 0,00 

 - Pendampingan Fasilitasi INKAMINA (DAK) 1.000.000.000,- 42.845.000,- 4,28 
7. Program Optimalisasi Pengelolaan dan 

Pemasaran Produksi Perikanan 
17.091.800.000,- 12.938.263.389,- 75,70 

 - Pengembangan pengolahan dan jaminan 
mutu hasil perikanan 

2.926.800.000,- 2.235.253.781,- 76,37 

 - Pengembangan usaha perikanan dan 
kelautan 

2.570.000.000,- 1.492.273.171,- 58,07 

 - Penguatan dan pengembangan 
pemasaran produk perikanan dalam dan 
luar negeri 

4.095.000.000,- 3.281.435.147,- 80,13 

 - Penguatan kompetensi pengendalian, 
pengujian dan sertifikasi mutu hasil 
perikanan serta pengembangan teknologi 

5.000.000.000,- 4.692.677.340,- 93,85 

 - Pendidikan kemasyarakatan produktif 
dalam rangka optimalisasi pengolahan 
dan pemasaran hasil perikanan 

2.500.000.000,- 1.236.623.950,- 49,46 

8. Program Pengembangan Kawasan 
Agropolitan 

1.000.000.000,- 971.618.980,- 97,16 

 - Fasilitasi pengembangan kawasan 
agropolitan di bidang budidaya perikanan 800.000.000,- 783.410.980,- 97,93 

 - Pembentukan dan pengembangan klaster 
komoditas perikanan unggulan berpotensi 
ekspor 

200.000.000,- 188.208.000,- 94,10 

9. Program Peningkatan kesejahteraan 
Petani 

1.500.000.000,- 1.396.293.125,- 93,09 

 - Fasilitasi  Program Anti Kemiskinan (APP) 
Bidang Perikanan 

1.500.000.000,- 1.396.293.125,- 93,09 

Jumlah   244.052.816.000,- 219.113.078.949,- 89,78 
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IV. PENUTUP 
 

4.1. Kesimpulan 

 Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 

2014 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas dalam rangka mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2010 -

2014 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan 

sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa 

Timur. 

Persentase rata-rata pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan dan 

Kelautan Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan target sasaran strategis pada 

Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebesar 88,28 persen. Dalam mendukung 

pelaksanaan pencapaian target sasaran strategis tersebut, Dinas Perikanan dan 

Kelautan Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi dana APBD tahun 2014                                  

sebesar Rp. 244.052.816.000,- dan sampai dengan 31 Desember 2014 dapat 

direalisasikan sebesar Rp. Rp. 219.113.078.949,- atau 89,78 persen.  

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan atau 

kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan 

tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

1. Ketersediaan stok sumber daya ikan (SDI) yang semakin menurun. 

2. Terbatasnya sarana usaha penangkapan serta modal usaha yang cukup 

khususnya bagi nelayan tradisional sehingga kegiatan penangkapan ikan 

kurang optimal. 
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3. Biaya pakan yang tinggi masih menjadi kendala bagi pembudidaya, pemberian 

paket hibah berupa mesin pelet masih belum menjangkau ke semua 

pembudidaya ikan air tawar. 

4. Sebagian besar pembudidaya masih menerapkan teknologi konvensional dan 

belum menerapkan inovasi teknologi pada unit usaha budidayanya. 

5. Masih  adanya  pelanggaran  beberapa armada penangkapan ikan terhadap 

jalur penangkapan dan terjadinya perebutan fishing ground yang memicu 

terjadinya konflik nelayan di kabupaten/kota, antar kabupaten/kota  maupun 

antar provinsi. Demikian juga pelanggaran penggunaan alat tangkap  yang 

dilarang dan  bahan peledak yang merusak lingkungan.  

6. Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilakukan masih belum 

berimbang dengan tingkat kerusakan yang ada di Jawa Timur karena dana 

yang dibutuhkan untuk merehabilitasi relatif besar. 

7. Produktivitas garam belum optimal. 

8. Keterbatasan bahan baku ikan untuk mencukupi kebutuhan industri 

pengolahan ikan di Jawa Timur. 

9. Kompetensi pelaku industri perikanan belum memadai untuk menghadapi 

persaingan di pasar global. 

4.2. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan provinsi 

Jawa Timur Tahun 2014, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan 

datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut : 

1. Melakukan perbaikan sumberdaya habitat dan stok sumberdaya ikan melalui 

pembangunan rumah ikan serta pengkayaan ikan pada perairan yang telah 
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padat tangkap. Kinerja perikanan tangkap masih sangat mungkin untuk 

ditingkatkan dengan memaksimalkan potensi Pantai Selatan Jawa Timur yang 

masih relatif rendah tingkat eksploitasinya. 

2. Pemberian bantuan / hibah sarana penangkapan ikan berupa alat tangkap 

jaring dan pancing serta alat bantu penangkapan ikan berupa GPS untuk 

mempermudah mencari lokasi penangkapan (fishing ground), penyediaan 

modal usaha melalui pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan. 

3. Pemberian paket bantuan berupa mesin pelet dan bahan baku formulasi pakan 

disertai dengan pelatihan dan pendampingan dari Dinas Perikanan dan 

Kelautan Provinsi Jawa Timur maupun kabupaten/kota. 

4. Sosialisasi dan alih teknologi baru kepada pembudidaya ikan yang dilakukan 

oleh UPT maupun instalasi budidaya lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Jawa Timur dan juga dengan pemberian paket hibah untuk teknologi 

baru yang akan diterapkan sebagai contoh budidaya lele sistem bioflok. 

5. Meningkatkan kerjasama antara pengawas perikanan dan kelautan provinsi, 

kabupaten/kota dengan aparat penegak hukum dalam penanganan 

pelanggaran/tindak pidana perikanan serta mediasi penyelesaian konflik 

nelayan. 

6. Selain melaksanakan kegiatan rehabilitasi juga dilakukan upaya konservasi 

dengan melibatkan masyarakat melalui kegiatan bimtek dan sosialisasi 

konservasi mangrove dan terumbu karang berkelanjutan. 



LAPORAN KINERJA Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014  63 
 

7. Peningkatan kuantitas, kualitas dan produktivitas usaha garam melalui 

pembuatan unit pengolah garam, pelatihan teknis dan manajemen bagi 

kelompok PUGAR serta pengembangan teknologi Geomembran. 

8. Lebih mendorong Unit Pengolah Ikan (UPI) untuk mencari bahan baku ikan ke 

provinsi lain di luar Jawa dan menjalin kerjasama dengan provinsi lain. 

9. Mendorong industri kecil dan menengah untuk meningkatkan kuantitas dan 

kualitas produk olahan melalui pelaksanaan bimtek, pelatihan dan sosialisasi 

terkait pengendalian mutu, keamanan hasil olahan, peningkatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sumberdaya manusia. 

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban 

pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan 

kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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