
NO SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA SUMBER DATA

Persentase Peningkatan Produksi 

Perikanan Budidaya

Persentase Peningkatan Produksi 

Perikanan Tangkap

Data Statistik 

Perikanan 

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN  BANGGAI

Drs. BENYAMIN PONGDATU, M.Si

NIP.19670604 199303 1 016

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI

Ʃ Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun N - Ʃ Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun N-1

                                          Ʃ Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun N-1

Ʃ Produksi Olahan Hasil Perikanan pada Tahun N - Ʃ Produksi Olahan Hasil Perikanan pada Tahun N-1

                                          Ʃ Produksi Olahan Hasil Perikanan pada Tahun N-1

Jumlah Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan dari tahun ke tahun berdasarkan produksi Olahan hasil Perikanan tahun N-1

Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dari tahun ke tahun berdasarkan produksi tahun dasar N-1

Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya baik budidaya air tawar dan budidaya air laut dari tahun ke tahun berdasarkan 

produksi tahun N-1

FORMULASI

Data Statistik 

Perikanan 

Ʃ Produksi Perikanan Budidaya pada Tahun N - Ʃ Produksi Perikanan Budidaya pada Tahun N-1

                                          Ʃ Produksi Perikanan Budidaya pada Tahun N-1

Meningkatnya Produksi 

Hasil Perikanan

1

Data Statistik 

Perikanan

Persentase Peningkatan Produksi 

Olahan Hasil Perikanan

Meningkatnya Kuantitas 

Produk Olahan Perikanan

2

100 % 

100 % 

100 

% 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan 

2. Tugas : a. Merencanakan program operasional Sekretariat Dinas Perikanan 

berdasarkan rencana strategis badan dan ketentuan yang 

berlaku; 

b. Membagi tugas kepada kepala Kepala Sub Bagian lingkup 

Sekertariat berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan 

kinerja/pelaksanaan kegiatan; 

c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup 

Sekretariat sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan agar 

kegiatan berjalan tertib dan lancar; 

d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan kesekretariatan 

sesuai dengan hasil analisis dan ketentuan yang berlaku guna 

optimalisasi pelaksanaan kinerja guna optimalisasi pelaksanaan 

kinerja; 

e. Melaksanakan penyiapan, penataan, pengembangan dan 

pembinaan organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, 

kehumasan, protokol, kerumahtanggaan, urusan kesehatan, 

keamanan, ketertiban lingkungan, urusan utilitas, bangunan 

gedung serta sarana dan prasarana lingkungan sesuai  ketentuan  

yang berlaku; 

f. Melaksanakan koordinasi, perencanaan, program/kegiatan  

penyusunan administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan 

penyusunan laporan kinerja dinas sesuai dengan sasaran dan 

indikator kinerja untuk terwujudnya akuntabilitas anggaran dan 

aset; 

g. Melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, 

pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan 

penetapan pejabat perbendaharaan, penatausahaan hasil 

pemeriksaaan dan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai  

ketentuan yang berlaku untuk mengoptimalkan pencapaian 

target kinerja; 

h. Melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan 

penyusunan laporan program pengendalian, penatausaaan, 



pengelolaan informasi, dokumentasi barang serta layanan 

pengadaan barang/jasa sesuai dengan  ketentuan yang berlaku 

agar terlaksana dengan baik; 

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala sub Bagian lingkup 

Sekretariat  berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup 

Sekretariat sesuai ketentuan  yang berlaku agar tugas/kegiatan 

dilaksanakan  dengan tepat dan benar; 

k. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Perikanan 

sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban 

kepada pimpinan; 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas pada 

pimpinan. 

 

3. Fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis tugas administrasi Dinas 

Perikanan; 

b.  Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas 

Perikanan; 

c.  Pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas Perikanan; 

d.  Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas administrasi di lingkungan Dinas Perikanan;  

e.  Pembinaan teknis fungsi kesekretariatan; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sasaran/Kinerja 

Program 

Indikator 

Kinerja Pogram 

Penjelasan/ Formulasi Perhitungan Sumber 

data 

Terpenuhinya 

Kebutuhan 

Administrasi 

Perkantoran 

Persentase 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Administrasi 

Perkantoran 

Kebutuhan Administrasi Perkantoran adalah Seluruh 

bahan pendukung kegiatan layanan Administrasi 

perkantoran 

 

% Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran =  

Ʃ Kebutuhan Administrasi Perkantoran tersedia  

Ʃ Administrasi Perkantoran yang dibutuhkan  

 

 

DPA, RKBU 

dan PO 

Tersediannya 

Sarana dan 

Prasana Aparatur 

yang Layak Fungsi 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur Yang 

Layak Fungsi 

Sarana Prasarana Layak Fungsi adalah Jumlah sarana 

prasarana pendukung kegiatan Layanan Administrasi 

perkantoran yang layak fungsi 

 

Sarana Prasarana Layak Fungsi =  

Ʃ Sarana prasarana kantor yang layak fungsi 

 

Dokumen 

RKBU 

Tersusunnya 

Laporan Kinerja 

dan Keuangan 

Tepat Waktu 

 

Tingkat Ketepatan 

Waktu 

Penyusunan 

Kinerja dan 

Keuangan 

Laporan Kinerja dan Keuangan yg tepat waktu adalah 

Laporan Kinerja dan Keuangan yg disusun sesuai 

ketentuan (TW = Tepat Waktu)  

 

Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan 

keuangan =  

Ʃ Laporan kinerja dan keuangan tepat waktu  

Ʃ Laporan  kinerja dan keuangan  

 

Dokumen 

Keuangan 

Tersusunnya Data 

Informasi 

Perangkat Daerah 

Persentase 

Ketersediaan Data 

Informasi 

Perangkat Daerah 

Data Informasi PD adalah data yg dibutuhkan untuk 

menyajikan informasi tentang PD berupa Profil PD, 

Brosur dan Banner  

 

% Ketersediaan data informasi PD =  

Ʃ Jenis data yg tersedia  

Ʃ Jenis data yg dibutuhkan 

  

Profil 

Perangkat 

Daerah 

Meningkatnya 

Disiplin ASN dan 

Persentase 

Cakupan Layanan 

Cakupan Layanan Kepegawaian adalah Pegawai 

yang mendapatkan Layanan Kepegawaian berupa 

Dokumen 

Anjab, Evjab, 

X  100% 

X  100% 

X  100% 



Sasaran/Kinerja 

Program 

Indikator 

Kinerja Pogram 

Penjelasan/ Formulasi Perhitungan Sumber 

data 

Pelayanan 

Admininstrasi 

Kepegawaian di 

Lingkungan Dinas 

Perikanan 

administrasi 

Kepegawaian 

Fasilitasi Pegawai Purna Tugas, Pengurusan berkas 

kenaikan pangkat, kenaikan berkala dll 

 

% Cakupan Layanan Kepegawaian =  

Ʃ Jenis pegawai yang mendapatkan layanan  

Ʃ Pegawai  

 

SOP 

 

Terwujudnya 

Perencanaan 

Umum dan 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Kegiatan Secara 

Partisipatif  

Jumlah Hasil 

Rekomendasi 

Pelaksanaan 

Kegiatan Dinas 

Perikanan oleh 

Dinas Perikanan, 

Inspektorat / 

Instansi terkait 

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang 

dilakukan oleh Dinas Perikanan Inspektorat / 

Instansi terkait  

 

Ʃ Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan oleh Dinas 

Perikanan, Inspektorat / Instansi terkait 

 

Laporan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

oleh Dinas 

Perikanan,  

Inspektorat / 

Instansi 

terkait 

 

 

 

Luwuk,    ................. 2019 

Sekretaris Dinas Perikanan  

Kabupaten Banggai 

 

 

MELPIN K. MANDAGI, S.Sos 

NIP. 19670403 1998701 2 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

X  100% 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

  1. Jabatan  : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan. 

 

  2. Tugas : a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan 

berdasarkan  program operasional secretariat sesuai ketentuan dan  

petunjuk yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

    b. Memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Keuangan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana 

dengan baik dan benar; 

    c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan, 

Evaluasi dan Keuangan berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran 

dan efektifitas pelaksanaan tugas; 

    d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasi 

perencanaan, evaluasi dinas perikanan sesuai hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku untuk efektifitas penyelenggaraan tugas; 

    e. Melaksanakan Penyiapan bahan kompilasi dan koordinasi penyusunan 

rencana program dan kegiatan meliputi penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), (RPJMD) 

dan perjanjian  kinerja dinas sesuai dengan sasaran dan ketentuan yang 

berlaku; 

    f. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja 

anggaran dan rencana kerja perubahan anggaran dinas sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan,fasilitasi dan koordinasi penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan keterangan 

Pertanggungjawaban  (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah  (LPPD) dan Informasi  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(IPPD) dinas,sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan 

laporan evaluasi,dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kebijakan dinas perikanan sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan; 

i. Melaksanakan pemantauan,evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan administrasi perencanaan program sesuai dengan ketentuan yang 



berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan; 

j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Perencanaan, 

Evaluasi dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pertanggungjawaban kepada pimpinan; 

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi 

dan Keuangan sesuai pencapaian/target kinerja; 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

 

  3. Fungsi : - 

 

No. 
Sasaran Kinerja 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

1. Tersusunnya Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen 

LKJiP   

  

Dokumen LKjIP adalah 

Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah yg disusun PD, 

menggambarkan dan 

membandingkan 

perencanaan dan hasil 

capaian kinerja instansi 

berdasarkan target Indikator 

Kinerja yg ditetapkan untuk 

kurun waktu setahun 

 

Ʃ Dokumen LKJiP yang Disusun  

 

Dokumen Renja,  

Renstra, PK, IKU 

DAN IKI 

2. Tersusunnya 

Dokumen 

Perencanaan dan 

Realisasi Kinerja 

Jumlah Dokumen 

Renja , RKA, DPA, 

Renja, RKAP, DPPA 

dan LKPJ PD   

  

Dokumen RKA, DPA, Renja, 

RKAP, DPPA, LKPJ dan Tepra 

PD  merupakan Dokumen 

Perencanaan dan Anggaran, 

Dokumen Realisasi Kinerja 

yang disusun PD, 

menggambarkan target 

program dan kegiatan serta 

capaian realisasi Kinerja  

Dokumen Renja,  

Renstra, RPJMD, 

RKPD, PK, IKU, 

IKI dan LKPJ 

 



 

Ʃ Dokumen RKA, DPA, Renja, 

RKAP, DPPA, LKPJ dan Tepra 

PD yang disusun PD 

 

3. Tersusunnya Profil 

Perangkat Daerah 

Jumlah Profil PD 

Jumlah Brosur  

Jumlah Banner  

 

Buku Profil PD, Brosur dan 

Banner merupakan 

serangkaian informasi yang 

disusun dlm bentuk Buku 

serta Brosur dan Banner yang 

dicetak oleh PD, 

menggambarkan Kegiatan PD 

secara keseluruhan beserta 

dokumentasinya dalam kurun 

waktu setahun 

  

Ʃ Profil PD, Brosur dan Banner 

 

Sekretariat dan 

seluruh bidang di 

Dinas Perikanan 

4. Tersusunnya Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

 

Jumlah Laporan 

Realisasi Keuangan 

Perbulan yang tepat 

waktu 

Laporan realisasi keuangan 

adalah laporan bulanan yang 

menyajikan informasi 

realisasi belanja serta 

menggambarkan 

perbandingan antar anggaran 

dan realisasinya. 

 

Ʃ Laporan bulanan realisasi 

keuangan  yang disusun PD 

 

Laporan Realisasi 

Keuangan  

5. Tersusunnya Laporan 

Keuangan Semesteran 

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Semesteran yang 

Tepat Waktu 

 

Laporan Keuangan 

Semesteran adalah laporan 

keuangan yg disusun setiap 6 

(enam) bulan yg menyajikan 

informasi realisasi Belanja 

serta menggambarkan 

perbandingan antara 

Laporan Realisasi 

Keuangan  



anggaran dan realisasinya 

 

Ʃ Laporan keuangan 

semesteran yang tepat waktu  

disusun PD 

 

 

Luwuk,  Januari  2019 

 

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan 

Keuangan 

 

 

 

MUKHSANTHO MAURANI, S.Pt 

NIP. 19810718 201001 1 015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan  : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

 

2. Tugas : a. Menerima dan memeriksa bahan dan data program dan anggaran RKA, 

RKT, RENSTRA, RENJA, IKU, RPJMD, & Tapkin sesuai prosedur sebagai 

bahan kajian dalam rangka penyusunan perencanaan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan; 

   b. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data program 

anggaran RKA, RKT, RENSTRA, RENJA, IKU, RPJMD,& Tapkin sesuai 

prosedur dan ketentuan berlaku agar memperlancar pelaksanaan tugas; 

   c. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal – hal yang 

terkait dengan perencanaan program dan anggaran RKA, RKT, RENSTRA, 

RENJA, IKU, RPJMD, & Tapkin sesuai prosedur dalam rangka penyusunan 

perencanaan berdasarkan hasil analisis perencanaan, Evaluasi dan 

pelaporan untuk disampaikan kepada Kasubag Perencanaan dalam 

rangka menyelesaikan pekerjaan; 

   d. Menyusun konsep program dan anggaran RKA, RKT, RENSTRA, RENJA, 

IKU, RPJMD& TAPKIN sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk 

tercapainya sasaran yang diharapkan; 

   e. Melakukan perbaikan RKA, RKT, RENSTRA, RENJA, IKU, RPJMD, & 

Tapkinsesuai ketentuan dalam rangka efektifitas dan efisiensi 

pelaksanaan anggaran; 

   f. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai hasil 

pelaksanaan kinerja sebagai pertanggung jawaban; 

   g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan RKA, RKT, RENSTRA, RENJA, 

IKU, RPJMD, & Tapkin sesuai tugas dan fungsi kepada atasan sebagai 

pertanggung jawaban; 

   h. Melaksananakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

baik lisan maupun tertulis sesuai prosedur dan ketentuan berlaku. 

    

    

3. Fungsi : - 

 

 



No. Sasaran Kinerja 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 

Sumber Data 

1. Tersedianya bahan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah Bahan/data 

dokumen LKJiP dan 

Tepra PD yang 

dipelajari dan dikaji 

Bahan/Data dokumen LKjIP 

dan Tepra PD adalah Data-

data yg dibutuhkan dalam 

penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah dan 

Tepra yg   menggambarkan 

keberhasilan capaian kinerja 

instansi berdasarkan target 

Indikator Kinerja yg 

ditetapkan untuk kurun 

waktu setahun 

 

- Ʃ Bahan/data dokumen 

LKJiP PD yang dipelajari 

dan dikaji 

- Ʃ Bahan/data dokumen  

Tepra PD yang dipelajari 

dan dikaji 

 

Dokumen  

Renstra, Renja 

PK, IKU DAN 

IKI, LKJiP 

Tepra PD 

2. Tersedianya bahan 

Dokumen 

Perencanaan 

Jumlah Bahan/data 

Dokumen Renstra, 

Renja, RKT, PK, IKI 

dan IKU PD yang 

dipelajari dan dikaji   

Bahan/data Dokumen 

Renstra, Renja, RKT, PK, IKI 

dan IKU PD  merupakan 

Data-data yg dibutuhkan 

dalam penyusunan dokumen 

Perencanaan  yang  

menggambarkan target 

program dan kegiatan serta 

capaian  realisasi Keuangan 

 

- Ʃ Bahan/data Dokumen 

Renstra PD yang dipelajari 

dan dikaji 

- Ʃ Bahan/data Dokumen 

Renja PD yang dipelajari 

dan dikaji 

Dokumen 

Renstra, Renja 

PD  



- Ʃ Bahan/data Dokumen 

RKT PD yang dipelajari dan 

dikaji 

- Ʃ Bahan/data dokumen 

Perjanjian Kinerja, IKU, 

IKI PD yang dipelajari dan 

dikaji 

- Ʃ Inputing di aplikasi 

SIMRAL 

 

3. Tersedianya data 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

yang disusun 

Jumlah Data 

dokumen LKJiP PD 

yang disediakan 

Bahan/Data dokumen LKjIP 

dan Tepra PD adalah Data-

data yg dibutuhkan dalam 

penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah dan 

Tepra yg   menggambarkan 

keberhasilan capaian kinerja 

instansi berdasarkan target 

Indikator Kinerja yg 

ditetapkan untuk kurun 

waktu setahun 

 

- Ʃ SK Tim Penyusun 

Kegiatan  yang disediakan 

- Ʃ SK Tim Penetapan 

Kegiatan  yang disediakan 

- Ʃ Data Dokumen LKJiP 

yang disediakan 

- Ʃ Inputing Data di aplikasi 

E-Sakip (PK, IKU, IKI, 

Renstra, Renja, RKT, 

Lakip) 

 

Dokumen 

Renja,  

Renstra, PK, 

IKU DAN IKI, 

Tepra PD 

4. Tersedianya data 

Dokumen Anggaran 

yang disusun 

Jumlah data 

Dokumen  RKA, DPA, 

RKAP, DPPA dan LKPJ 

PD yang disediakan 

Data Dokumen  RKA, DPA, 

RKAP, DPPA dan LKPJ PD  

merupakan Data-data yg 

dibutuhkan dalam 

penyusunan dokumen 

Dokumen 

Renja, Laporan 

Realisasi 

Anggaran, 

SP2D 



Perencanaan  yang disusun 

PD, menggambarkan target 

program dan kegiatan serta 

capaian  realisasi Keuangan 

- Ʃ Data Dokumen RKA dan 

DPA PD yang disediakan 

- Ʃ Data Dokumen RKAP 

dan DPPA PD yang 

disediakan 

- Ʃ Data Dokumen LKPJ PD 

yang disediakan 

- Ʃ Inputing Data di aplikasi 

Tepra 

 

5. Tersedianya data 

Profil perangkat 

daerah yang disusun 

Jumlah data 

Dokumen Profil PD, 

Brosur dan Banner 

yang disediakan 

Buku Profil PD, Brosur dan 

Banner merupakan 

serangkaian informasi yang 

disusun dlm bentuk Buku 

serta Brosur dan Banner 

yang dicetak oleh PD, 

menggambarkan Kegiatan 

PD secara keseluruhan 

beserta dokumentasinya 

dalam kurun waktu setahun 

 

Ʃ Data Dokumen Profil,  

Brosur, Banner PD yang 

disediakan 

 

Sekretariat dan 

seluruh bidang 

di Bappeda 

Litbang 

6. Tersedianya SK 

Tenaga Pendukung 

Teknis dan 

Administrasi 

Perkantoran 

Jumlah SK Tenaga 

Pendukung Teknis 

dan Administrasi 

Perkantoran  yang 

dianalisa 

Tenaga pendukung teknis 

dan administrasi per-

kantoran merupakan 

pegawai yg diberikan 

tanggung jawab teknis untuk 

melaksanakan tugas-tugas 

administrasi sesuai ketentuan 

 

SK Tenaga 

Teknis Adm. 

Perrkantoran 



Ʃ SK Tenaga pendukung teknis 

administrasi perkantoran 

 

 

 

Luwuk,     Januari 2019 

 

Staf Kepala Sub Bagian  Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan 

Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

 

 

BOBBY A. PALEM, S.TP 

NIP. 19910409 201503 1 001 

 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan : Bendahara Pengeluaran 

 

2. Tugas : a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara 

seksama agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam 

pelaksanaanyasesuai ketentuan dan  petunjuk yang berlaku; 

  b. Menyiapkan dokumen Penerimaan dan Pengeluaran  sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk memudahkan pembiyaan pelaksanaan tugas; 

  c. Mengajukan Dokumen penerimaan/ pengeluaran yang disahkan oleh 

pejabat berwenang guna efektivitas pelaksanaan tugas sesuai ketentuan 

dan  petunjuk yang berlaku; 

  d. Melaporkan hasil seluruh kegiatan Penerimaan dan pengeluaran sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban; 

  e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

  

3. Fungsi : - 

 

 

No. Sasaran Kinerja 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 

 

Sumber data 

1. Terlaksananya 

Transaksi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

 

Jumlah Transaksi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

Transaksi Keuangan adalah 

Proses pencatatan, 

penerimaan dan pengeluaran 

sesuai Dokumen 

Perencanaan dan Anggaran 

(DPA) PD. 

 

- Ʃ Jenis Tansaksi/Belanja 

yang ditandatangani 

- Ʃ Dokumen SPP yang 

diproses 

- Ʃ  Rekapitulasi Dokumen 

SP2D 

Laporan 

Realisasi 

Keuangan  



- Ʃ Rekapitulasi penerimaan 

dan pengeluaran seluruh 

jenis belanja yang disetujui 

pimpinan 

- Ʃ  Jenis Transaksi atau 

Belanja yang dibayarkan 

- Ʃ Dokumen SP2D yang 

tersimpan guna 

pemeriksaan 

- Ʃ  Transaksi Penerimaan 

dan Pengeluaran yang di 

Pertanggungjawabkan 

 

2. Tersedianya Data 

Laporan Keuangan 

Jumlah Data 

Laporan Keuangan  

 

Laporan Keuangan adalah 

laporan keuangan yg disusun 

oleh PD yg menyajikan 

informasi realisasi Belanja 

serta menggambarkan 

perbandingan antara 

anggaran dan realisasinya 

- Ʃ Register SPP  

- Ʃ Register SP2D 

- Ʃ Buku Kas Umum (BKU) 

- Ʃ Buku Panjar 

- Ʃ Buku Pajak 

- Ʃ Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) 

 

Laporan 

Realisasi 

Keuangan  

 

Luwuk,     Januari   2019 

Staf Sub Bagian  Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan 

Bendahara 

 

 

ANTON SUJARWO, A.Md 

NIP. 19790427 200801 1 007 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

4. Jabatan : Bendahara Penerimaan 

 

5. Tugas : a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara 

seksama agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam 

pelaksanaanyasesuai ketentuan dan  petunjuk yang berlaku; 

  b. Menyiapkan dokumen Penerimaan dan Pengeluaran  sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk memudahkan pembiyaan pelaksanaan tugas; 

  c. Mengajukan Dokumen penerimaan/ pengeluaran yang disahkan oleh 

pejabat berwenang guna efektivitas pelaksanaan tugas sesuai ketentuan 

dan  petunjuk yang berlaku; 

  d. Melaporkan hasil seluruh kegiatan Penerimaan dan pengeluaran sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban; 

  e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

  

f. Fungsi : - 

 

 

No. Sasaran Kinerja 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 

 

Sumber data 

1. Terlaksananya 

Transaksi 

Penerimaan 

Daerah (PAD) 

 

Jumlah Transaksi 

Penerimaan 

Perangkat Daerah 

Transaksi Keuangan adalah 

Proses pencatatan, 

penerimaan dan pengeluaran 

sesuai Dokumen 

Perencanaan dan Anggaran 

(DPA) PD. 

 

- Ʃ Jenis Tansaksi/Belanja 

yang ditandatangani 

- Ʃ Rekapitulasi penerimaan 

seluruh jenis belanja yang 

disetujui pimpinan 

-  

Laporan 

Realisasi 

Keuangan  



 

- Ʃ  Transaksi Penerimaan 

yang di 

Pertanggungjawabkan 

 

2. Tersedianya Data 

Laporan 

Penerimaan 

Jumlah Data 

Laporan Penerimaan 

 

Laporan Keuangan adalah 

laporan keuangan yg disusun 

oleh PD yg menyajikan 

informasi realisasi Belanja 

serta menggambarkan 

perbandingan antara 

anggaran dan realisasinya 

- Ʃ Buku Kas Umum (BKU) 

- Ʃ Laporan Realisasi 

Penerimaan 

 

Laporan 

Realisasi 

Keuangan  

 

Luwuk,     Januari   2019 

Staf Sub Bagian  Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan 

Bendahara Penerimaan  

 

 

NUNUN ADUDU 

NIP. 19840515 201412 2 003 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan : Pengadministrasi Keuangan (Pembantu Bendahara) 

 

2. Tugas : a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasansesuai 

dengan ketentuan dan rencana kerjaagar terhindar dari kesalahan dan 

kekeliruan dalam pelaksanaanya; 

  b. Membuat surat permintaan pembayaran dan surat perintah 

membayarsesuai ketentuan dan mencatatanya ke dalam agenda; 

  c. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah 

Membayar untuk diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan 

ditanda tangani kepala SKPD sesuai prosedur yang ditentukan; 

d. Membuat Surat Perjanjian Kontrak dengan pihak tertentusesuai 

ketentuan untuk memperlancar pelaksanaan setiap kegiatan: 

e. Membuat nota pesanan ke pihak terkaitsesuai ketentuan yang 

berlakuuntuk penunjang pelaksanaan tugas 

f. Melaporkan hasil seluruh kegiatan surat-menyuratsesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulissesuai dengan ketentuan yang berlaku 

 

3. Fungsi : - 

 

No. Sasaran Kinerja 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 

 

Sumber 

data 

1. Tersedianya data 

hasil laporan 

realisasi keuangan 

Perangkat Daerah 

yang diinput dan 

disusun 

Jumlah data hasil 

laporan realisasi 

keuangan 

Perangkat Daerah 

yang diinput dan 

disusun 

 

Laporan Realisasi Keuangan 

adalah laporan bulanan yg 

menyajikan informasi 

realisasi Belanja serta 

menggambarkan 

perbandingan antara 

anggaran dan realisasinya 

Ʃ  Data Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA)  

Laporan 

Realisasi 

Keuangan  



2. Terpenuhinya Data 

Laporan Keuangan  

yang disusun dan 

diinput 

Jumlah Data 

Laporan Keuangan 

yang disusun dan 

diinput 

Laporan Keuangan  adalah 

laporan keuangan yg disusun 

PD yg menyajikan informasi 

realisasi Belanja serta 

menggambarkan 

perbandingan antara 

anggaran dan realisasinya 

 

- Ʃ  Inputan SPP LS Gaji dan 

Tunjangan 

- Ʃ  Inputan SPP UP/LS/GU 

Belanja Pegawai, Barang 

dan Jasa, Belanja Modal 

- Ʃ  Inputan SP2D 

- Ʃ  Laporan Pajak Bulanan 

dan Tahunan 

- Ʃ Inputan Register SPP 

- Ʃ Inputan Register SP2D 

- Ʃ Inputan Buku Kas Umum 

(BKU) 

 

Laporan 

Realisasi 

Keuangan  

 

Luwuk,     Januari  2019 

Staf Sub Bagian  Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan 

Pengadministrasi Keuangan 

 

 

FOLIANA BAKARI 

NIP. 19851228 201001 2 006 

 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 

2. Tugas : a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian 

berdasarkan program operasional secretariat sesuai ketentuan dan 

petunjuk yang berlaku; 

  b. Memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Umum, Aset dan 

Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan rencana kerja; 

  c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Umum, Aset dan 

Kepegawaian sesuai berdasarkan tugas dan fungsi; 

  d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi 

umum, aset dan kepegawaian sesuai hasil analisis data dan ketentuan 

yang berlaku; 

  e. Melaksanakan pelayanan kehumasan, keprotokoleran, rapat-rapat dinas, 

pengurusan rumah tangga, keamanan, ketertiban dan kebersihan  

kantor  sesuai ketentuan  yang berlaku; 

  f. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat 

naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan sesuai 

berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku; 

  g. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi 

kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, 

kartu pegawai, taspen, BPJS, pembinaan disiplin, pemberian 

penghargaan, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan 

pegawai sesuai ketentuan yang berlaku; 

  h. Melaksanakan pengelolaan organisasi dan tatalaksana dinas, yang 

meliputi penyiapan bahan, koordinasi/fasilitasi penyusunan Analisis 

Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (EVJAB), 

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), dan Standar Operasional Prosedur 

(SOP), Standar Pelayanan (SP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

serta Sistem pengendalian internal dinas, sesuai berdasarkan pedoman 

dan ketentuan yang berlaku; 

  i. Melaksanakan pemantauan,  evaluasi dan  pengendalian  pelaksanaan 

kegiatan pelayanan administrasi umum, aset dan kepegawaian sesuai 

dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku; 



  j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Umum, Aset 

dan Kepegawaian  sesuai dengan  ketentuan yang berlaku 

  k. Membuat Laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Aset dan 

Kepegawaian sesuai  pencapaian/target kinerja 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya 

 

Fungsi : - 

 

No. Sasaran 

Kinerja 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Kegiatan 

Penjelasan/ Formulasi Perhitungan 

 

Sumber 

data 

1. Tersedianya 

Kebutuhan 

Administrasi 

Surat Menyurat 

Jumlah surat 

yang 

diproses/diagend

a 

Surat yang diproses/diagenda adalah 

Surat masuk/keluar yang dicatat dibuku 

register, dilanjutkan dengan Disposisi 

serta tindak lanjut lembar disposisi 

 

Ʃ Surat yang diproses/diagenda 

 

Buku 

Agenda, 

Lembar 

disposisi, 

Tindak 

lanjut 

2. Tersedianya 

Kebutuhan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Jumlah rekening 

yang di bayarkan 

Rekening yang dibayarkan adalah Tagihan 

bulanan yg dibayarkan PD terdiri dari 

Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet 

 

Ʃ Rekening yang dibayarkan 

Rekening 

Listriik, 

Air, 

Telepon 

dan 

Internet 

3. Terenuhinya 

Jasa Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasion

al 

Jumlah STNK 

kendaraan R2 

dan R4 yang 

dibayarkan 

STNK Kendaraan R2 dan R4 merupakan 

Tagihan Pajak Kendaraan bermotor yang 

dibayarkan PD 

 

Ʃ STNK Kendaraan R2 dan R4 yang 

dibayarkan 

 

STNK 

Kendaraan 

Roda 2 

dan Roda 

4  

4. Tersedianya  

Bahan 

Pembersih dan 

Jumlah bahan 

pembersih 

Bahan Pembersih merupakan alat-alat dan 

bahan yg digunakan untuk layanan 

kebersihan PD 

DPA 



No. Sasaran 

Kinerja 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Kegiatan 

Penjelasan/ Formulasi Perhitungan 

 

Sumber 

data 

Jumlah Tenaga 

Kebersihan 

  Jumlah petugas 

kebersihan 

Ʃ Bahan Pembersih dan Petugas Kebersihan 

yang dibayarkan 

 

 

5. Tersedianya 

Kebutuhan Alat 

Tulis Kantor 

Jumlah jenis ATK 

yang di 

pergunakan 

ATK merupakan keseluruhan bahan 

perlengkapan kantor yg menunjang 

kegiatan layanan administrasi perkantoran 

 

Ʃ Jenis ATK yang di pergunakan 

 

DPA 

6. Tersedianya 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan 

Jumlah barang 

cetakan dan 

penggandaan 

Barang cetakan dan Penggandaan adalah 

dokumen yg di cetak serta digandakan 

oleh PD  

 

Ʃ Dokumen yang dicetak dan digandakan  

DPA 

7. Tersedianya 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerang

an Bangunan 

Kantor 

Jumlah 

komponen 

instalasi 

listrik/penerangan 

kantor yang 

diadakan 

Komponen instalasi listrik/penerangan 

kantor adalah Bahan dan alat yang 

dibutuhkan PD dalam Pemasangan 

Instalasi listrik/Penerangan Kantor 

 

Ʃ komponen instalasi listrik/penerangan 

kantor yang diadakan  

 

DPA 

8. Tersedianya 

Bahan Bacaan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

Jumlah Bahan 

Bacaan Peraturan 

Perundang-

undangan 

Bahan bacaan adalah Dokumen berupa 

data, informasi maupun pengetahuan dlm 

bentuk Media massa antara lain Tabloid 

serta majalah 

 

Ʃ Bahan bacaan yg diadakan PD 

 

Koran dan 

Majalah  

9. Tersedianya 

Makanan dan 

Jumlah makanan 

dan minuman 

Makanan dan Minuman merupakan 

Penyediaan layanan makan dan minum 

DPA 



No. Sasaran 

Kinerja 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Kegiatan 

Penjelasan/ Formulasi Perhitungan 

 

Sumber 

data 

Minuman pada kegiatan Rapat-rapat PD 

 

Ʃ Makanan dan Minuman yang diadakan 

 

10. Tersedianya 

Biaya Perjalanan 

Dinas Luas dan 

Dalam Daerah 

Jumlah 

Perjalanan Dinas 

Luar Daerah 

Perjalanan Dinas  merupakan  tugas 

kedinasan sesuai  perintah pimpinan baik 

dalam dan luar daerah yg dilaksanakan 

oleh pegawai  

 

Ʃ Perjalanan Dinas Luar Daerah 

 

DPA 

Jumlah 

Perjalanan Dinas 

Dalam Daerah 

Ʃ Perjalanan Dinas Dalam Daerah 

 

11. Tersedianya 

Pengadaan 

Kendaraan 

Dinas/ 

Opreasional 

Jumlah 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang diadakan 

 

Kendaraan dinas/operasional adalah 

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 

R2 dan R4 selama 1 Tahun. 

 

Ʃ Kendaraan R2 dan R4 yang diadakan 

 

Dokumen 

RKBU 

12. Tersedianya 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang diadakan 

Perlengkapan gedung kantor adalah 

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

selama 1 Tahun. 

 

Ʃ Perlengkapan Gedung Kantor yang 

diadakan 

 

Dokumen 

RKBU 

13. Tersedianya 

Peralatan 

Gedung Kantor 

Jumlah 

Paeralatan 

Gedung Kantor 

yang diadakan 

Peralatan gedung kantor adalah 

Pengadaan Peralatan gedung kantor 

selama 1 Tahun. 

 

Ʃ Peralatan Gedung Kantor yang diadakan 

Dokumen 

RKBU  



No. Sasaran 

Kinerja 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Kegiatan 

Penjelasan/ Formulasi Perhitungan 

 

Sumber 

data 

 

14. Tersedianya 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasiao

nal 

Jumlah 

Kendaraan R2 

dan R4 yang 

dipelihara 

Kendaraan R4 dan R2 yang dipelihara 

adalah Kendaraan Dinas R4 dan R2 yang 

diperbaiki selama 1 Tahun 

 

Ʃ Kendaraan R2 dan R4 yang diperbaiki 

 

Dokumen 

RKBU  

15. Tersedianya 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang dipelihara 

Perlengkapan Gedung Kantor yg dipelihara 

adalah Perlengkapan gedung kantor yang 

diperbaiki selama 1 Tahun 

 

Ʃ Perlengkapan Gedung Kantor yg diperbaiki 

 

Dokumen 

RKBU  

16. Tersedianya 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan 

Gedung Kantor 

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor yg 

dipelihara 

Peralatan Gedung Kantor yg dipelihara 

adalah Peralatan gedung kantor yang 

diperbaiki selama 1 Tahun 

 

Ʃ Peralatan Gedung Kantor yg diperbaiki 

 

Dokumen 

RKBU  

17. Terpenuhinya 

Rehabilitasi 

Sedang /Berat 

Gedung Kantor 

Jumlah gedung 

kantor yang 

direhabilitasi 

Gedung Kantor yg direhabilitasi adalah 

gedung kantor yang direhab selama 1 

Tahun 

 

Ʃ Gedung kantor yang direhab 

 

Dokumen 

RKBU  

18. Terpenuhinya 

Rehabilitasi 

Sedang /Berat 

Gedung Kantor 

Jumlah  

Bangunan/sarana 

dan Prasarana 

Gedung kantor 

yang direhabilitasi 

Bangunan/sarana dan Prasarana Gedung 

kantor yang direhabilitasi adalah sarana 

dan prasarana gedung kantor yang 

direhab selama 1 tahun 

 

Ʃ Bangunan/sarana dan Prasarana Gedung 

kantor yang direhab 

Dokumen 

RKBU  



No. Sasaran 

Kinerja 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Kegiatan 

Penjelasan/ Formulasi Perhitungan 

 

Sumber 

data 

 

19. Terfasilitasinya 

ASN yang Purna 

Tugas 

Persentase 

Usulan Purna 

Tugas yang 

diajukan Tepat 

waktu 

Usulan Purna tugas merupakan usulan 

pegawai yang akan purna tugas serta 

tindak lanjut penyelesaian berkas purna 

tugas 

 

% Usulan purna tugas yang diajukan tepat 

waktu =  

Ʃ Usulan Pegawai purna tugas yg tepat waktu  

Ʃ Pegawai Purna Tugas  

 

Berkas 

Kepegawai

an 

 

20. Terlaksananya 

Pendidikan dan 

Pelatihan Formal  

Jumlah Aparatur 

yang mengikuti 

Diklat Formal 

Aparatur yang mengikuti Diklat Formal 

adalah aparatur yang menduduki jabatan 

struktural yang memenuhi syarat 

mengikuti diklat 

  

Ʃ Aparatur yang mengikuti Diklat Formal 

 

Berkas 

Kepegawai

an 

 

 

20. Terlaksnanya 

Pembinaan dan 

Pemantauan 

Kerja Aparatur 

Persentase 

Penyelesaian 

Dokumen Anjab, 

Evjab SOP dan 

SKJ 

Dokumen Anjab, Evjab dan SOP adalah 

dokumen yang disusun PD yang 

menyajikan analisa kebutuhan pegawai, 

evaluasi jabatan dan prosedur kerja. 

 

% Penyelesaian Dokumen Anjab, Evjab, SOP 

dan SKJ = 

Ʃ Dok. Anjab, Evjab, SOP dan SKJ yg tersedia   

Ʃ Dok. Kepegawaian yg direncanakan 

  

Dokumen 

Anjab, 

Evjab, 

SOP dan 

SKJ 

3. Tersusunnya 

Dokumen RKBU 

Jumlah Dokumen 

RKBU 

  

Dokumen RKBU adalah Dokumen yg 

menyajikan Perencanaan Kebutuhan dan 

Pemeliharaan Barang PD dan menjadi 

dasar dlm penyusunan RKA PD untuk satu 

tahun anggaran 

 

Dokumen 

RKBU 

X  100% 

X  100% 



No. Sasaran 

Kinerja 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Kegiatan 

Penjelasan/ Formulasi Perhitungan 

 

Sumber 

data 

Ʃ Dokumen RKBU disusun PD 

 

4. Tersusunnya 

Laporan 

Inventarisasi 

Aset Pemerintah 

pada Bappeda 

Litbang 

Jumlah Laporan 

Inventasisasi Aset 

Pemerintah pada 

Bappeda LItbang 

Laporan Inventarisasi Aset adalah 

Dokumen yg menyajikan Kegiatan 

Pendataan, Pencatatan dan Pelaporan 

serta usulan penghapusan aset serta 

dokumentasinya 

 

Ʃ Laporan Inventarisasi Aset  disusun PD 

 

Laporan 

Inventasis

asi Aset 

Pemerinta

h pada 

Bappeda 

Litbang 

 

5. Terpenuhinya 

Tenaga 

Pendukung 

Teknis dan 

Administrasi 

Perkantoran 

 

Jumlah Tenaga 

Pendukung 

Teknis dan 

Administrasi 

Perkantoran 

Tenaga pendukung teknis dan administrasi 

perkantoran merupakan pegawai yg 

diberikan tanggung jawab teknis untuk 

melaksanakan tugas-tugas administrasi 

sesuai ketentuan 

 

Ʃ Tenaga pendukung teknis administrasi 

perkantoran 

 

SK Tenaga 

Teknis 

Administra

si 

Perkantora

n 

 

Luwuk,     ................... 2019 

Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan 

Kepegawaian 

 

CHRISTINA N. LAGARENSE, S.Pi 

NIP. .19791208 200903 2 003 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan : Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor (Penyimpan Barang) 

 

2. Tugas : a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan sesuai 

dengan ketentuan dan rencana kerja agar terhindar dari kesalahan dan 

kekeliruan dalam pelaksanaanya; 

  b. Membantu menyiapkan dukumen rencana kebutuhan dan 

penganggaran Barang Milik Daerah, Menyiapkan usulan permohonan 

penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah lainya yang sah, 

Menyiapkan dukumen  pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindatanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 

pembangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang 

milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan, Menyiapkan dukumen  

penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan 

yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaran tugas dan 

fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan,Menyiapkan 

dukumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang 

milik daerah serta Menyiapkan surat Permintaan Barang (SPB) 

berdasarkan nota permintaan barangsesuai arahan dan ketentuan yang 

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

  c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah, 

membuat kartu inventaris ruangan (KIR), Memberi Label Barang Milik 

Daerah dan Melakukan Stock Opname barang persediaansesuai 

ketentuan yang berlaku; 

  d. Membantu mengamankan barang Milik Daerah yang berada pada 

pengguna barang, Menyimpan dokumen antara lain fotocopy/salinan 

dukumen pemilikan barang milik daerah dan asli/foto copy/salinan 

dokumen penatausahaan guna efektifitas pemanfaatannyasesuai 

ketentuan yang berlaku; 

e. Mengajukan surat permintaan Barang (SPB), Menyerahkan Barang 

berdasarkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) yang dituangkan 

dalam berita acara penyerahan barangsesuai ketentuan yang belaku 

untuk memudahkan pelaksanaan tugas; 

  f. Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan 



pengguna barang atas perubahan kondisi fisik barang MilikDaerah 

berdasarkan pengecekan fisik barang sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk memudahkan pelaksanaan tugas; 

  g. Melakukan Rekonsiliasi/Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan 

barang pengguna barang dan laporan barang milik daerahsesuai 

ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pelaksanaan tugas; 

  h. Penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan, dan Membuat 

laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada 

pengelola barang melalui pengguna barang setelah diteliti oleh pejabat 

penatausahaan barang penggunasesuai ketentuan yang berlaku untuk 

memudahkan pelaksanaan tugas; 

  i. Melaporkan hasil seluruh kegiatan pengelola barangsesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban; 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulissesuai dengan ketentuan yang berlaku 

 

3. Fungsi : - 

 

No. Sasaran Kinerja 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 

 

Sumber data 

1. Tersedianya Data 

Dokumen RKBU 

Jumlah  Data 

Dokumen RKBU 

yang dikelola  

Dokumen RKBU adalah 

Dokumen yg menyajikan 

Perencanaan Kebutuhan 

dan Pemeliharaan Barang 

PD dan menjadi dasar dlm 

penyusunan RKA PD untuk 

satu tahun anggaran 

 

- Ʃ  Pengadaan Barang dan 

Jasa, Belanja Modal 

- Ʃ  Pemeliharaan 

Perlengkapan dan 

Peralatan Gedung Kantor 

- Ʃ  Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas R2 dan 

Dokumen 

RKBU 



No. Sasaran Kinerja 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 

 

Sumber data 

R4 

   - Ʃ  Pemeliharaan Gedung 

Kantor 

- Ʃ  Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

 

 

2. Tersedianya Data 

Laporan 

Inventarisasi Aset 

Pemerintah pada 

Bappeda Litbang 

Jumlah Data 

Laporan 

Inventarisasi Aset 

Pemerintah pada 

Bappeda Litbang 

yang dikelola 

Laporan Inventarisasi Aset 

adalah Dokumen yg 

menyajikan Kegiatan 

Pendataan, Pencatatan, 

Pelaporan dan 

Pendistribusian hasil 

pengadaan serta 

dokumentasinya 

- Ʃ Data Kartu Inventaris 

Barang (KIB.A, B, C, D, E 

dan F) 

- Ʃ Data Usulan 

Penghapusan 

Barang/Aset 

- Ʃ Laporan Semesteran 

Pakai Habis, Pengadaan 

Barang (B.Modal) dan 

Pemeliharaan 

- Ʃ Laporan Kartu 

Persediaan Barang Pakai 

Habis (Stock Opname) 

 

Laporan 

Inventasisasi 

Aset 

Pemerintah 

pada Bappeda 

Litbang 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No. Sasaran Kinerja 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Kegiatan 

Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 

Sumber Data 

   - Ʃ Inputan SP2D Belanja 

Modal PD / SIMDA Aset 

- Ʃ Laporan Buku Induk 

Inventaris Barang PD   

- Ʃ Berita Acara 

Pemeriksaan Barang 

- Ʃ Berita Acara Serah 

Terima Barang/Jasa 

- Ʃ Berita Acara Penyerahan 

Barang/Jasa 

 

 

 

Luwuk,      Januari    2019 

Staf Kasubag Umum, Aset dan Kepegawaian 

Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor 

(Penyimpan Barang) 

 

 

 

HUSRIYANTO ALAEHA 

NIP.  19801220 201001 1 007 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan : Pengelola Data Kepegawaian 

 

2. Tugas : a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahuai macam, metode dan teknik 

dalam mengolah data; 

  b. Pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi/fasilitasi 

penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), 

Evaluasi Jabatan (EVJAB),) dan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

administrasi umum,aset dan kepegawaian, sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan 

data yang tersedia; 

  c. Mengumpulkan dan memeriksa bahan dan data Standar Kompetensi 

Jabatan (SKJ), dan Standar Operasional Prosedur (SOP), sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan 

berdasarkan jenis dan data yang tersedia; 

  d. Menganalisis bahan dan data Standar Pelayanan (SP), Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan 

berdasarkan laporan yang masuk 

  e. Menyusun rekapitulasi data berdasarkan jenisnya sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan 

jenis data yang akan di olah; 

  f. Mencatat perkembangan dan permasalahan data secara periodik sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui 

langkah pemecahannya; 

  g. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk yang telah ditetapkan 

sebagai bahan proses lebihlanjut sesuai ketentuan yang berlaku; 

  h. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepadaatasan sesuai 

hasil kerja untuk peniningkatan kinerja. 

i. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk atasan sebagai 

bentuk loyalitas 

 

j. Fungsi    : - 



No. Sasaran Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Utama 

Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 

Sumber data 

1. Tersedianya Data 

ASN yang Purna 

Tugas yang diolah 

Jumlah data usulan 

purna tugas yang 

diolah 

Usulan Purna tugas 

merupakan usulan pegawai 

yang akan purna tugas serta 

tindak lanjut penyelesaian 

berkas purna tugas 

- Ʃ Berkas Kepegawaian ASN 

Purna Tugas yang diolah  

Berkas 

Kepegawaian 

 

2. Tersedianya Data 

Pendidikan dan 

Pelatihan Formal 

dialah 

Jumlah Data ASN 

yang mengikuti 

Diklat Formal yang 

diolah 

Aparatur yang mengikuti 

Diklat Formal adalah aparatur 

yang menduduki jabatan 

struktural yang memenuhi 

syarat mengikuti diklat 

 Ʃ Daftar ASN yang mengikuti 

Diklat Formal 

- Ʃ Berkas ASN yang 

mengikuti Diklat Formal 

Berkas 

Kepegawaian 

 

 

3. Tersedianya Data 

Pembinaan dan 

Pemantauan Kerja 

Aparatur yang 

diolah 

Jumlah Data 

Kepegawaian ASN 

Sesuai Anjab, 

Evjab, SOP dan 

SKJ yang diolah 

Analisis Jabatan merupakan 

serangkaian proses yang 

dilakukan untuk memperoleh 

hasil berupa informasi 

jabatan. 

Evaluasi Jabatan merupakan 

proses yang sistematis untuk 

menilai setiap jabatan yang 

dalam struktur organisasi 

SOP  merupakan dokumen 

yang berkaitan dengan 

prosedur yang dilakukan 

secara kronologis untuk 

menyelesaikan suatu 

pekerjaan 

SKJ merupakan dokumen 

yang berkaitan dengan 

Dokumen Anjab, 

Evjab,  SOP dan 

SKJ 



No. Sasaran Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Utama 

Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 

Sumber data 

Standar Kompetensi Jabatan 

- Ʃ Bezzeting (Jumlah 

Persediaan Pegawai) yang 

dianalisa 

- Ʃ DUK (Daftar Urut 

Kepangkatan)  

- Ʃ Rekapitulasi Daftar Hadir 

ASN  

- Ʃ Data Kepegawaian ASN 

Sesuai Anjab, Evjab, SOP 

dan SKJ 

  Jumlah Layanan 

Kepegawaian 

yang diolah 

Layanan Kepegawaian adalah 

Keseluruhan Layanan yang 

diberikan kepada Pegawai 

berupa Pengurusan Surat 

Izin, Surat Cuti, kenaikan 

pangkat, kenaikan berkala dll 

- Ʃ Surat Izin dan Cuti ASN  

yang dibuat 

- Ʃ Surat Teguran dan Sanksi 

ASN yang dibuat 

- Ʃ Berkas Kenaikan Pangkat 

dan Berkala 

- Ʃ Berkas UPI (Ujian 

Penyesuaian Ijazah), UDI 

(Ujian Dinas) 

 

 

Luwuk,    Januari 2019 

Staf Sub Bagian Umum Aset dan Kepegawaian 

Pengolah Data Kepegawaian 

 

 

SURIANI LAKORO 

NIP. 19710122 201001 2 001  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan : Pengolah Data (Kepegawaian) 

 

2. Tugas : a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasansesuai 

dengan ketentuan dan rencana kerja agar terhindar dari kesalahan 

dan kekeliruan dalam pelaksanaanya; 

  b. Menerima dan mengumpulkan bahan administrasi kepegawaian yang 

meliputi kenaikan pangkat,gaji berkala, pensiun,kartu pegawai, 

taspen, BPJS, dan lain yang berkaitan dengan data data kepagawaian 

berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk tindakan selanjutnya; 

  c. Mengelompokkan Bahan/ Data Umum dan Kepegawaiansesuai 

standar dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan perolehan 

data yang dibutuhkan; 

  d. Mencatat dan mendukumentasikan perkembangan permasalahan 

Data Umum dan Kepegawaian yang terjadi sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku; 

  e. Menerima dan meneliti kebenaran Bahan dan Data Umum dan 

Kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan yang akan diprioritaskan; 

  f. Mengolah dan manyajikan Bahan dan Data Umum dan 

Kepegawaiansesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai jenis 

penyelenggaraan dan permasalahan yang akan ditindak lanjuti. 

g. Menyiapkan bahan dan data pelayanan kehumasan, keprotokoleran 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan penyelenggaraan 

kegiatan koordinasi perencanaan dan pembinaan 

h. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan 

sesuai hasil pelaksanaan kinerja sebagai akuntabilitas 

i. Melakukan tugas kedinasan lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya 

sebagai bentuk loyalitas 

 

3. Fungsi : - 

 

 

 



No. Sasaran Kinerja 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 

Sumber data 

1. Tersedianya Data 

ASN yang Purna 

Tugas yang diinput 

Jumlah data usulan 

purna tugas yang 

diolah sesuai aplikasi 

informasi 

kepegawaian 

Usulan Purna tugas merupakan 

usulan pegawai yang akan 

purna tugas serta tindak lanjut 

penyelesaian berkas purna 

tugas 

 

- Ʃ Data ASN  purna tugas 

yang diinput dalam Aplikasi  

Berkas 

Kepegawaian 

 

2. Tersedianya Data 

Pendidikan dan 

Pelatihan Formal di 

yang diinput 

Jumlah Data ASN 

yang mengikuti 

Diklat Formal sesuai 

aplikasi informasi 

kepegawaian 

Aparatur yang mengikuti Diklat 

Formal adalah aparatur yang 

menduduki jabatan struktural 

yang memenuhi syarat 

mengikuti diklat 

  

- Ʃ Bezzeting (Jumlah 

Persediaan Pegawai) yang 

diinput dalam Aplikasi 

- Ʃ DUK (Daftar Urut 

Kepangkatan) yang diinput 

dalam Aplikasi 

- Ʃ Data Kenaikan Pangkat dan 

Berkala yang diinput dalam 

Aplikasi 

- Ʃ Daftar Hadir yang diinput 

dalam Aplikasi 

- Ʃ Data ASN yang mengikuti 

Diklat Formal sesuai Aplikasi 

 

Berkas 

Kepegawaian 

 

 

3. Tersedianya Data 

Pembinaan dan 

Pemantauan Kerja 

Aparatur yang 

diinput 

Jumlah Data 

Bezzeting, DUK, 

Surat Izin, Surat 

Cuti, Rekapitulasi 

Daftar Hadir, Berkas 

Kenaikan Pangkat 

dan Berkala dalam 

Bezzeting merupakan jumlah 

persediaan pegawai  

DUK merupakan Daftar Urut 

Kepangkatan Pegawai  

 

- Ʃ Bezzeting (Jumlah 

Persediaan Pegawai) yang 

diinput dalam aplikasi 

Dokumen Anjab, 

Evjab,  SOP dan 

SKJ 



No. Sasaran Kinerja 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 

Sumber data 

Aplikas - Ʃ DUK (Daftar Urut 

Kepangkatan) yang diinput 

dalam aplikasi  

- Ʃ Surat Izin dan Cuti ASN  

yang diinput dalam Aplikasi 

- Ʃ Rekapitulasi Daftar Hadir 

ASN yang diinput dalam 

aplikasi  

- Ʃ Berkas Kenaikan Pangkat 

dan Berkala yang diinput 

dalam Aplikasi  

 

 

Luwuk,  Januari 2019 

Staf Sub Bagian Umum Aset dan Kepegawaian 

Pengolah Data (Kepegawaian) 

 

 

ROSMA D. ALES 

NIP. 19831106 201001 2 003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan : Pengadministrasi Umum 

 

2. Tugas : a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasansecara 

seksama agarsesuai dengan ketentuan dan rencana kerjadan 

terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaanya; 

b. Penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat naskah dinas 

dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan sesuai ketentuan yang 

berlaku guna tertib administrasi; 

c. Menerima, mencatatmemberi label danmemberikodesurat/data dan 

dokumen Membukukan dan memberinomor agenda surat/data dan 

dokumen penerimaan untuk tertib administrasi kearsipan sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

d. Mengelompokkan dukumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan 

prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, untuk kelancaran tugas; 

e. Mengajukan dukumen yang diminta sesuai kebutuhansesuai ketentuan 

yang berlaku untuk efektifitas pelaksanaan kinerja; 

f. Menyiapkan ruangan beserta sarana prasarana kantor untuk 

pelaksanaan tugas tugas kedinasan dalam kegiatan rapat atau 

penerimaan tamu agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dengan perintah; 

g. Melaporkan hasil seluruh kegiatan surat-menyuratsesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sebagai bentuk loyalitas sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

 

3. Fungsi : - 

 

 

 

 

 



No. Sasaran Kinerja 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Kegiatan  

Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 

Sumber data 

 

1. 

 

Tersedianya 

Layanan 

Administrasi Surat 

Menyurat dan 

Operasional Kantor 

 

Jumlah Layanan 

Administrasi Surat 

Menyurat 

 

 

Layanan administrasi surat 

menyurat adalah : Surat 

masuk, surat keluar yang 

diproses/diagenda dan dicatat 

dibuku register, dilanjutkan 

dengan Disposisi serta tindak 

lanjut lembar disposisi dan 

pengarsipan surat 

- Ʃ Surat Masuk dan Surat 

Keluar yang diagendaƩ 

Daftar Klasifikasi Buku 

- Ʃ Lembar disposisi yang 

ditindaklanjuti 

- Ʃ Register Surat yang 

dikelolah 

- Ʃ Pendistribusian Surat 

- Ʃ Surat yang diarsipkan 

- Ʃ Surat dan Himbauan yang 

dibuat (untuk internal PD) 

 

 

Buku, Koran dan 

Majalah 

 

  Jumlah Layanan 

Operasional Kantor 

Layanan Operasional Kantor 

adalah : Layanan yang 

diberikan terkait pelaksanaan 

kegiatan kantor mulai dari 

Tagihan Listrik, Air, Telepon, 

Internet yang dibayarkan, 

penerangan yang disediakan 

serta Pelaksanaan dan 

perlengkapan rapat 

- Ʃ Jumlah Tagihan Listrik, Air, 

Telepon, Internet yang 

dibayarkan 

- Ʃ Jumlah Komponen listrik 

dan penerangan kantor yang 

disediakan 

 



No. Sasaran Kinerja 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Kegiatan  

Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 

Sumber data 

- Ʃ Jumlah Makanan dan 

Minuman Rapat yang 

disediakan 

- Ʃ Jumlah Daftar Hadir dan 

Notulen Rapat 

- Ʃ Jumlah Ruang Rapat yang 

dipakai 

- Ʃ Jumlah Perlengkapan dan 

Peralatan Rapat yang dipakai 

 

 

Luwuk,  Januari 2019 

Staf Sub Bagian Umum Aset dan Kepegawaian 

Pengadministrasi Umum 

 

HALIJAH BUKAMO 

Nip. 19690831 200701 2 012 



1 
 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

 

: 

Kepala Bidang Perikanan Budidaya 

 

Memimpin dan melaksanakan operasional perikanan budidaya 

meliputi  penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan  pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan  evaluasi dan pelaporan serta  pelaksanaan 

administrasi tugas sarana dan prasarana perikanan budidaya, 

pengembangan budidaya serta kesehatan ikan dan lingkungan 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 

a. Merencanakan Operasional Bidang Perikanan Budidaya 

berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. Membagi Tugas kepada Kepala seksi lingkup Bidang Perikanan 

Budidaya berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan 

kinerja/pelaksanaan kegiatan. 

c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala seksi lingkup Bidang 

Perikanan Budidaya sesuai dengan tanggungjawab yang 

diberikanan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar. 

d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan  di bidang 

Pembudidayaan Ikan sesuai hasil analisis data dan ketentuan 

yang berlaku. 

e. Melaksanakan penyiapan perumusan  pemberdayaan 

pembudidaya ikan kecil sesuai dengan sasaran dan ketentuan 

yang berlaku. 

f. Melaksanakan penyiapan perumusan pengelolaan 

pembudidayaan ikan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan 

yang berlaku. 

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang 

Perikanan Budidaya berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk efektifitas pencapaian 

target kinerja. 

h. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang 

Perikanan Budidaya sesuai ketentuan yang berlaku agar 

tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar. 

i. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya 

sesuai pencapaian/ target kinerja sebagai pertanggungjawaban 

kepada pimpinan. 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya untuk peningkatan 

produktifitas kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

SASARAN KINERJA  INDIKATOR KINERJA  

 

PENJELASAN/ FORMULASI 

PERHITUNGAN  

SUMBER DATA 

Meningkatnya 

Produksi Perikanan 

Budidaya 

 

Jumlah Produksi 

Perikanan Budidaya 

(Ton) 

 

Jumlah Produksi Perikanan 

Budidaya  (Budidaya Air 

Tawar dan Budidaya Air laut) 

dalam satu tahun 

 

Ʃ Produksi Perikanan 

Budidaya (Ton) 

Laporan statistik 

perikanan 

budidaya 

 

       

Luwuk, .............................2019 

KEPALA BIDANG 

PERIKANAN BUDIDAYA 

 

 

 

 

HERMAN MOH. NUR, S.Pi 

Pembina, IV/a 

NIP. 19710103 199803 1 012 

       

  



3 
 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

 

: 

Kepala Seksi Pengembangan Budidaya 

 

Memimpin Dan Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Budidaya 

Meliputi Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan, Penyiapan Bahan 

Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Serta 

Pelaksanaan Administrasi Tugas Pengembangan Budidaya  

Berdasarkan   Peraturan   Perundang-Undangan  yang berlaku 

untuk mencapai hasil yang maksimal. 

 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Budidaya 

berdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengembangan 

Budidaya  sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar 

terlaksana dengan baik dan benar. 

c. Mendistribusikan tugas mendistribusikan tugas kepada bawahan 

Seksi Pengembangan Budidaya  berdasarkan tugas dan fungsi 

untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

pengembangan budidaya  sesuai hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku untuk efektifitas penyelenggaraan tugas. 

e. Melaksanakan kegiatan identifikasi, pembinaan dan 

pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi data 

potensi kawasan perikanan budidaya sesuai dengan sasaran dan 

ketentuan yang berlaku guna meningkatkan hasil perikanan 

budidaya. 

f. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengkajian 

terhadap penerapan teknologi kelembagaan dan pola usaha 

perikanan budidaya sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan hasil budidaya ikan spesifik lokasi. 

g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisa serta penyajian 

data statistik perikanan budidaya sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk mengoptimalkan hasil budidaya perikanan. 

h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan   

pengembangan budidaya sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan. 

i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengembangan 

Budidaya  sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana 

dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan. 

j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan 

Budidaya sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung 

jawaban kepada pimpinan. 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya untuk optimalisasi 

pelaksanaan kinerja. 

 

 



4 
 

SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersalurkannya 

Benih, Induk, Pakan 

Ikan Dan 

Perlengkapan  

Budidaya Perikanan 

Jumlah Bantuan 

Benih dan Induk 

Ikan yang di 

salurkan 

 

Jumlah benih dan 

induk  (Ikan Nila, 

Mujair, Lele) yang 

disalurkan 

 

Ʃ Produksi Benih 

dan Induk yang 

disalurkan (Ekor) 

 

Laporan BAST 

Jumlah Bantuan 

Pakan ikan 

berkualitas yang di 

salurkan 

 

Jumlah pakan ikan 

berkualitas yang 

disalurkan 

 

 

Ʃ Pakan Ikan yang 

disalurkan (Kg) 

 

Laporan BAST 

Jumlah 

Perlengkapan 

Budidaya Perikanan 

yang di salurkan 

Jumlah 

Perlengkapan 

budidaya perikanan 

(keramba) yang 

disalurkan 

 

Ʃ Perlengkapan 

Budidaya Perikanan 

disalurkan (Unit) 

 

Laporan BAST 

Terlaksananya 

Pembinaaan Dan 

Pengembangan 

Kelembagaan 

Kelompok Budidaya 

Jumlah Kelompok 

Budidaya Yang Di 

Bina Dan Di 

Kembangkan 

Kapasitasnya  

Jumlah Kelompok 

Budidaya 

(POKDAKAN ) Yang 

Meningkat 

Kelembagaannya  

 

Ʃ Pokdakan yang 

bersertifikat 

(Pokdakan) 

 

Laporan Hasil 

Kegiatan 

Jumlah Peserta Yang 

Mengikuti Sosialisasi 

Dan Pembinaan 

Budidaya Perikanan 

Ʃ Peserta 

sosialisaso dan 

pembinaan 

budidaya perikanan 

(Orang) 

 

Laporan Hasil 

Kegiatan 
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SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersediannya data 

statistik perikanan 

budidaya 

Jenis Data Statistik 

Perikanan Budidaya 

Yang Di Sediakan 

Jumlah Dokumen 

Data Statistik 

Perikanan Budidaya 

 

Ʃ Data Statistik 

Perikanan Budidaya 

(Dokumen) 

Laporan statistik 

perikanan budidaya 

 

 

Luwuk, ...............................2019 

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN 

BUDIDAYA 

 

 

 

LUKMAN NURALAMSYAH, S.Pi 

Penata Tkt.I, III/d 

NIP. 19760119 200212 1 003 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

Analis Budidaya Perikanan 

 

Melakukan Kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengkalsifikasian 

dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi 

di bidang budidaya perikanan sesuai dengan Prosedur  yang berlaku. 

 

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 

teknik dalam mengolah data pengumpulan, pengolahan 

Pengembangan Budidaya. 

b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan 

jenis dan data Pengembangan Budidaya. 

c. Mengelompokkan data pengolahan Pengembangan Budidaya 

perikanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan 

berdasarkan laporan yang masuk. 

d. Menyusun rekapitulasi kegiatan pengumpulan, pengolahan 

Pengembangan Budidaya berdasarkan jenis data Pengembangan 

Budidaya yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data 

Pengembangan Budidaya yang akan diolah. 

e. Mendokumentasikan perkembangan dan permasalahan 

pengolahan Pengembangan Budidaya secara periodik sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui 

langkah pemecahannya. 

f. Mengolah dan menyajikan data Pengembangan Budidaya dalam 

bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut. 

g. Melaporkan pelaksaan dan hasil kegiatan penyusunan 

Pengembangan Budidaya kepada atasan sebagai bahan evaluasi 

dan pertanggungjawaban 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya 

sebagai bentuk loyalitas. 

 

 

SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya data 
kebutuhan benih 

dan pakan 

perikanan budidaya  

 

Jumlah laporan 
kebutuhan benih 

dan pakan 

perikanan budidaya 

 

Jumlah laporan 
kebutuhan benih 

dan pakan 

perikanan budidaya 

 
Ʃ Laporan 

Kebutuhan Benih 

dan Pakan 
Perikanan Budidaya 

yang di 

susun(Laporan) 

Laporan Hasil 

Verifikasi Kelompok 
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SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya laporan 

analisis budidaya 
perikanan 

 

Jumlah laporan 

analisis budidaya 
perikanan 

 

Jumlah laporan 

Analis budiaya 

perikanan yang di 

buat 

 

Ʃ Laporan Analis 

Budidaya Perikanan 

yang di susun 

(Laporan) 

 

Data Kebutuhan 

Benih dan Pakan 

 

 

                                                                                   Luwuk, ..........................2019 

ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN 

PENGEMBANGAN BUDIDAYA 

 

 

 

MAYA ERLIYANTI AHMAD, SP 

Penata Muda III/a 

NIP.19810821 201001 2 004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

Pengolah Data Pengembangan Budidaya 

 

Melakukan kegiatan Pengumpulan,  pendokumentasikan, 

mengelompokkan dan pengolahan di Bidang data  sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku agar dapat dianalisa dan dikaji sehingga 

mendapatkan hasil yang sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan selanjutnya. 

 

i. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan 

teknik dalam mengolah data pengumpulan, pengolahan 

Pengembangan Budidaya. 

j. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan 

jenis dan data Pengembangan Budidaya. 

k. Mengelompokkan data pengolahan Pengembangan Budidaya 

perikanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan 

berdasarkan laporan yang masuk. 

l. Menyusun rekapitulasi kegiatan pengumpulan, pengolahan 

Pengembangan Budidaya berdasarkan jenis data Pengembangan 

Budidaya yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data 

Pengembangan Budidaya yang akan diolah. 

m. Mendokumentasikan perkembangan dan permasalahan 

pengolahan Pengembangan Budidaya secara periodik sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui 

langkah pemecahannya. 

n. Mengolah dan menyajikan data Pengembangan Budidaya dalam 

bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut. 

o. Melaporkan pelaksaan dan hasil kegiatan penyusunan 

Pengembangan Budidaya kepada atasan sebagai bahan evaluasi 

dan pertanggungjawaban 

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya 

sebagai bentuk loyalitas. 
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SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya 

Data/Proposal 

kelompok 

pembudidaya ikan 

yang bermohon 

benih ikan dan 

induk ikan unggul 

Jumlah 

Data/Proposal 

kelompok 

pembudidaya ikan 

yang bermohon 

benih ikan dan 

induk ikan unggul 

Jumlah 

Data/Proposal 

kelompok 

pembudidaya ikan 

yang bermohon 

benih ikan dan 

induk ikan unggul 

 

Ʃ Laporan 

Rekapitulasi 

Pokdakan yang 

bermohon Benih 

ikan dan induk ikan 

unggul  yang 

disusun (Laporan) 

 

Data/Proposal 

Kelompok 

Pembudidaya Ikan 

Tersedianya 

data/bahan untuk 

penyusunan data 

statistik perikanan 

budidaya 

 

 

Jumlah data/bahan 

untuk penyusunan 

data statistik 

perikanan budidaya 

Jumlah data/bahan 

untuk penyusunan 

data statistik 

perikanan budidaya 

 

Ʃ  Bahan untuk 

penyusunan Data 

statistik perikanan 

budidaya yang di 

sediakan (dokumen) 

 

 

Survey dan 

pengolahan data 

statistik 

 

 

                                                                               Luwuk, ................................2019 

PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN 

BUDIDAYA  

 

 

 

 

STENLY DALIM 

Pengatur II/c 

NIP. 19830921 200801 1 002 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

Pengelola Pengembangan budidaya dan pemasaran perikanan 

 

Mengelola dan menyiapkan bahan koordinasi dan penyususunan 

laporan di bidang pengembangan budidaya dan pemasaran 

perikanan. 

 

a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan 

Pengembangan Budidaya dan   Pemasaran Perikanan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam 

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. 

b. Memantau pelaksanaan Pengembangan Budidaya dan   

Pemasaran Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya, agar 

dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal. 

c. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam 

pelaksanaan. 

d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi 

lain dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Budidaya dan 

Pemasaran Perikanan, agar program dapat terlaksana secara 

terpadu untuk mencapai hasil yang optimal. 

e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

penyusunan program berikutnya. 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan 

baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya 

sebagai bentuk loyalitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SASARAN KINERJA 
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya data 

kelompok-kelompok 

pembudidaya ikan 

dan bahan untuk 

kegiatan sosialisasi 

dan pembinaan 

kelompok budidaya 

Jumlah Data 

kelompok 

pembudidaya ikan 

 

Jumlah Data 

kelompok 

pembudidaya ikan 

 

Ʃ Data Kelompok 

Pembudidaya Ikan 

(Laporan) 

 

 

 

 

Data statistik 

perikanan budidaya 
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SASARAN KINERJA 
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Jumlah bahan 

untuk kegiatan 

sosialisasi dan 

Pembinaan 

kelompok 

pembudidaya ikan 

 

Jumlah bahan untuk 

kegiatan sosialisasi 

dan Pembinaan 

kelompok 

pembudidaya ikan 

 

Ʃ Bahan kegiatan 

sosialisasi dan 

pembinaan 

kelompok 

pembudidaya ikan 

(Dokumen) 

 

 

Internet dan Buku 

Tersedianya data 

kelompok budidaya 

ikan yang telah 

dibentuk dan data 

kelompok budidaya 

yang  akan 

ditingkatkan kelas 

kemampuan 

kelompok 

 

Jumlah data 

kelompok budidaya 

yang  akan 

ditingkatkan kelas 

kemampuan 

kelompok 

 

Jumlah data 

kelompok budidaya 

yang  akan 

ditingkatkan kelas 

kemampuan 

kelompok 

 

Ʃ Data Pokdakan 

dengan Kelas 

kemampuan 

Kelompok (Laporan) 

 

 

Data statistik 

perikanan budidaya 

  

 

                                                                               Luwuk, ................................2019 

PENGELOLA PENGEMBANGAN BUDIDAYA 

DAN PEMASARAN PERIKANAN  

 

 

 

 

NUR AINI K. SUDEKON 

Pengatur Muda II/a 

NIP. 19840203 201412 2 001 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

: 

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 

 

Memimpin dan Melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana 

perikanan budidaya meliputi penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, penyiapan bahan  pelaksanaan kebijakan,  pelaksanaan 

evaluasi  dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas sarana 

dan prasarana perikanan budidaya  berdasarkan Peraturan  

Perundangan-undangan  yang berlaku untuk mencapai hasil yang 

maksimal. 

 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan 

Budidaya berdasarkan  program operasional bidang, sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas. 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Sarana dan Prasarana 

Perikanan Budidaya sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja 

agar terlaksana dengan baik dan benar. 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Sarana dan 

Prasarana Perikanan Budidaya  berdasarkan tugas dan fungsi 

untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana 

dan prasarana perikanan budidaya sesuai  hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku untuk efektifitas penyelenggaraan tugas. 

e. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana 

prasarana pembudidayaan termasuk saluran tambak dan kolam 

di wilayah kabupaten  sesuai dengan sasaran dan ketentuan yang 

berlaku guna optimalisasi pengelolaan dan pengembangan 

budidaya perikanan. 

f. Melaksanakan penerapan teknologi standar dan pedoman tata 

operasional sarana dan prasarana budidaya sesuai dengan 

kebutuhan dan ketentuan yang berlaku sebagai upaya untuk 

memaksimalkan hasil pengelolaan budidaya perikanan. 

g. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan  program serta 

evaluasi dan monitoring pengembangan sarana dan prasarana 

perikanan budidaya  sesuai dengan standar dan ketentuan yang 

berlaku guna efektifitas dan efisiensi pembudidayaan perikanan. 

h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan budidaya 

sesuai ketentuan yang berlaku 

i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Sarana dan 

Prasarana Perikanan Budidaya  sesuai ketentuan yang berlaku 

agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang 

ditetapkan. 

j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana 

Perikanan Budidaya  sesuai pencapaian/ target kinerja sebagai 

pertanggung jawaban kepada pimpinan. 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan  oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya untuk optimalisasi 

pelaksanaan kinerja 
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SASARAN KINERJA 
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya Sarana 

Dan Prasarana 

Produksi Perikanan 

Budidaya 

 

Jumlah Induk Yang 

Di Salurkan Untuk 

UPT Perbenihan 

 

Jumlah Induk Yang Di 

Salurkan Untuk UPT 

Perbenihan 

 

Ʃ Induk Yang Di 

Salurkan Untuk UPT 

Perbenihan (Ekor) 

 

Laporan BAST 

Jumlah Pakan Yang 

Di Salurkan Untuk 

UPT Perbenihan 

 

Jumlah Pakan Yang 

Di Salurkan Untuk 

UPT Perbenihan 

 

Ʃ Pakan Yang Di 

Salurkan Untuk UPT 

Perbenihan (Kg) 

 

Laporan BAST 

Jumlah sarana/ 

prasarana UPT 

Perbenihan yang 

dibangun/rehabilitasi  

 

Jumlah sarana/ 

prasarana UPT 

Perbenihan yang 

dibangun/rehabilitasi 

  

Ʃ sarana/ prasarana 

UPT Perbenihan yang 

dibangun/rehabilitasi 

(Unit) 

 

Laporan BAST 

Jumlah sarana/ 

prasarana UPT 

Perbenihan yang 
disalurkan 

 

Jumlah sarana/ 

prasarana UPT 

Perbenihan yang 
disalurkan 

 

Ʃ sarana/ prasarana 

UPT Perbenihan yang 
disalurkan (Unit) 

 

Laporan BAST 

Terlaksanannya 

Cetak Dan 

Rehabilitasi Kolam 

Dan Tambak 

Luasan 

Kolam/Tambak Yang 

Di Cetak  

Luasan 

Kolam/Tambak Yang 

Di Cetak  

 

Ʃ Luasan 

Kolam/Tambak Yang 

Di Cetak (Ha) 

 

 

 

 

Data Statistik 

Perikanan 

Budidaya 
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Luasan 

Kolam/Tambak Yang 

Di Rehab  

Luasan 

Kolam/Tambak Yang 

Di Rehab  

 

Ʃ Luasan 

Kolam/Tambak Yang 

Di Rehab (Ha) 

 

Data Statistik 

Perikanan 

Budidaya 

       

Luwuk, .........................2019 

KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA 

PERIKANAN BUDIDAYA 

 

 

 

 

AONURAFIQ M.P,S.Pi 

Penata Tkt. I, III/d 

NIP. 19710416 200501 1 009 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

: 

Analis Budidaya Perikanan 

 

Melakukan Kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengkalsifikasian 

dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi 

di bidang budidaya perikanan sesuai dengan Prosedur  yang berlaku. 

 

a. Mengumpulkan bahan-bahan analisa Budidaya Perikanan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian 

pekerjaan. 

b. Mempelajari, menganalisa budidaya perikanan  serta menelaah 

bahan-bahan budidaya perikanan agar memperlancar 

pelaksanaan tugas. 

c. Mengadakan penelitian berdasarkan hasil analisis budidaya 

perikanan untuk disampaikan kepada Kepala Seksi Sarana dan 

Prasarana Perikanan Budidaya dalam rangka menyelesaikan 

pekerjaan. 

d. Membuat laporan hasil analisis budidaya perikanan untuk 

disampaikan kepada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 

Perikanan Budidaya agar hasil telaahan dapat bermanfaat. 

e. Memberikan saran berdasarkan hasil analisis budidaya dan 

pemanfaatannya untuk disampaikan kepada Kepala Seksi 

Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya. 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan 

fungsinya sebagai bentuk loyalitas. 

 

SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya 

Data/Proposal 

kelompok 

pembudidaya ikan 

yang bermohon 

cetak dan rehab 

kolam/tambak 

 

Jumlah 

Data/Proposal 

kelompok 

pembudidaya ikan 

yang bermohon 

cetak dan rehab 

kolam/tambak 

 

Jumlah 

Data/Proposal 

kelompok 

pembudidaya ikan 

yang bermohon 

cetak dan rehab 

kolam/tambak 

 

Ʃ Proposal 

kelompok 

pembudidaya ikan 

yang bermohon 

cetak dan rehab 

kolam/tambak yang 

di sediakan 

(Laporan) 

 

 

 

Data/Proposal 

Kelompok Budidaya 
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Tersedianya  

Laporan Analis 

Budidaya (data 

kebutuhan pakan 

dan jumlah benih 

dan induk ikan serta 

luasan kolam, 

sarana dan 

prasarana UPT 

Perbenihan Ikan) 

 

Jumlah kebutuhan 

pakan, benih dan 

induk ikan di UPT 

Perbenihan Ikan 

 

Jumlah kebutuhan 

pakan, benih dan 

induk ikan di UPT 

Perbenihan Ikan 

 

Ʃ kebutuhan pakan, 

benih dan induk 

ikan di UPT 

Perbenihan Ikan 

yang dilaporkan 

(Laporan) 

 

Laporan UPT 

Perbenihan Ikan 

Jumlah kebutuhan 

sarana dan 

prasarana UPT 

Perbenihan ikan 

 

Jumlah data 

kebutuhan sarana 

dan prasarana UPT 

Perbenihan ikan 

 

Ʃ data kebutuhan 

sarana dan 

prasarana UPT 

Perbenihan ikan 

yang dilaporkan 

(Laporan) 

 

 

Laporan UPT 

Perbenihan Ikan 

 

       

Luwuk, .........................2019 

ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN 

SARANA DAN PRASARANA 

 

 

 

HERDIYANTO DIASA, S.Pi 

Penata Muda Tkt, I III/b 

NIP. 19801004 200801 1 010 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 

 

Memimpin dan melaksanakan kesehatan ikan dan lingkungan, 

meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  serta 

pelaksanakan administrasi tugas kesehatan ikan dan lingkungan 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 

berdasarkan program operasional Bidang, sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Seksi Kesehatan 

Ikan dan Lingkungan sesuai dengan ketentuan dan rencana 

kerja agar terlaksana dengan baik dan benar. 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Seksi 

Kesehatan Ikan dan Lingkungan berdasarkan tugas dan fungsi 

untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan kesehatan 

ikan dan lingkungan pada unit kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

e. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan ikan dan 

lingkungan pada unit kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 

f. Melaksanakan pendataan dan analisis, melakukan pencegahan 

dan pengendalian terhadap jenis penyakit pada komoditas 

Perikanan Budidaya  sesuai ketentuan yang berlaku. 

g. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengendalian 

terhadap penggunaan dan peredaran obat – obat, bahan kimia, 

residu obat ikan, kontaminasi, produk biologis pada sistem 

produksi budidaya terhadap kualitas dan pemulihan lingkungan 

perikanan budidaya serta melaksanakan monitoring dan evaluasi 

kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

h. Melaksanakan pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Kesehatan Ikan 

dan Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. 

j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Ikan dan 

Lingkungan sesuai pencapaian/target kinerja. 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 
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SASARAN KINERJA 
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Menurunnya Kasus 

Kesehatan Ikan Dan 

Lingkungan 

Jumlah Kegiatan 

Pencegahan Dan 

Kasus Kesehatan 

Ikan Dan 

Lingkungan Yang Di 

Tangani 

 

Jumlah Kegiatan 

Pencegahan Kasus 

Kesehatan Ikan Dan 

Lingkungan Yang Di 

Laksanakan  

 

Ʃ Kegiatan 

Pencegahan Kasus 

Kesehatan Ikan Dan 

Lingkungan Yang Di 

Laksanakan 

(Kegiatan) 

 

 

Laporan Hasil 

Kegiatan 

Jumlah Kegiatan 

Bimtek Kesehatan 

Ikan Dan 

Lingkungan Ya 

 

Jumlah Kegiatan 

Bimtek Kesehatan 

Ikan Dan 

Lingkungan Yang 

dilaksanakan 

 

Ʃ Kegiatan Bimtek 

Kesehatan Ikan Dan 

Lingkungan Yang 

dilaksanakan 

(Kegiatan) 

 

Laporan Hasil 

Kegiatan 

Jumlah Alat 

Kesehatan Ikan Yang 

Di Salurkan  

Jumlah alat kualitas 

air dan lingkungan 

perikanan budidaya 

yang di adakan 

Ʃ alat kualitas air 

dan lingkungan 

perikanan budidaya 

yang di adakan 

(Buah) 

  

Laporan BAST 

                                                         

Luwuk, .........................2019 

KEPALA SEKSI KESEHATAN IKAN 

DAN LINGKUNGAN 

 

 

 

 

ROSYANTI, S.Pi, M.Si 

Penata Tkt.I, III/d 

NIP.19740218 200212 2 005  
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

: 

Analis Kesehatan IKan 

 

Melakukan Kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengkalsifikasian 

dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi 

di bidang budidaya perikanan sesuai dengan Prosedur  yang berlaku. 

 

a. Menerima dan memeriksa  bahan data Rencana Bahan Teknis 

Kesehatan Ikan dan Lingkunagan sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku. 

b. Mengumpulkan dan Mengklasifikasikan bahan dan  data Teknis  

yang  sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data kesehatan 

ikan danl ingkungan. 

c. Mempelajari dan mengkaji Karateristik, Spesifikasi kesehatan 

ikan dan lingkungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan 

volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk sebagi 

Penyusnan rencana. 

d. Menyusun konsep Penyusnan Rencana Kegiatan Kesehatan Ikan 

dan Lingkungan  berdasarkan sesuai dengan hasil kajian dan 

prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan. 

e. Mendiskusikan  konsep penyusunan rencana bahan teknis  

kesehatan ikan dan lingkungan denagn pejabat yang berwenang 

dan terkai sesuai  prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

kesempurnaan penyusunan rencana. 

f. Menyusun kembali rencana bahan teknis kesehatan ikan dan 

lingkungan berdasarkan hasil diskusi seuai prosedur untuk 

kelancaran dan optimalisasi rencana. 

g. Mengevaluasi proses penyusunan rencana bahan teknis 

kesehatan ikan dan lingkungan sesuai dengan prosedur sebagai 

baha perbaikan  dan kesempurnaan 

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya 

sebagai bentuk loyalitas 
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SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya laporan 

analisis kesehatan 
ikan dan lingkungan  

 

Jumlah laporan 

analisis kesehatan 
ikan dan lingkungan 

 

Jumlah Laporan 

analisis kesehatan 

ikan dan lingkungan 

yang di susun 

 

Ʃ Jumlah Laporan 

analisis kesehatan 

ikan dan 

lingkungan yang di 

susun (Laporan) 

 

Laporan Hasil 

Kegiatan 

Tersedianya 

data/informasi 

Kasus HPI/HPIK 

 

Jumlah Data 

informasi kasus 

HPI/HPIK 

Jumlah Data 

informasi kasus 

HPI/HPIK yang di 

laporkan 

 

Ʃ Data informasi 

kasus HPI/HPIK 

yang di laporkan 

(Laporan) 

Laporan 

Masyarakat/Kelompok 

Pembudidaya Ikan 

 

 

Luwuk, .........................2019 

ANALIS KESEHATAN IKAN 

 

 

 

................................. 

............................. 

NIP. ................................ 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

: 

Penyusun Rencana Bahan Teknis Kesehatan Ikan dan lingkungan 

 

Melakukan kegiatan penerimaaan pengumpulan, pengklasifikasian 

dan penelahan data objekkerja di bidang rencana bahan teknis 

Kesehatan Ikan dan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

j. Menerima dan memeriksa  bahan data Rencana Bahan Teknis 

Kesehatan Ikan dan Lingkunagan sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku. 

k. Mengumpulkan dan Mengklasifikasikan bahan dan  data Teknis  

yang  sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data kesehatan 

ikan danl ingkungan. 

l. Mempelajari dan mengkaji Karateristik, Spesifikasi kesehatan 

ikan dan lingkungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan 

volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk sebagi 

Penyusnan rencana. 

m. Menyusun konsep Penyusnan Rencana Kegiatan Kesehatan Ikan 

dan Lingkungan  berdasarkan sesuai dengan hasil kajian dan 

prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan. 

n. Mendiskusikan  konsep penyusunan rencana bahan teknis  

kesehatan ikan dan lingkungan denagn pejabat yang berwenang 

dan terkai sesuai  prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

kesempurnaan penyusunan rencana. 

o. Menyusun kembali rencana bahan teknis kesehatan ikan dan 

lingkungan berdasarkan hasil diskusi seuai prosedur untuk 

kelancaran dan optimalisasi rencana. 

p. Mengevaluasi proses penyusunan rencana bahan teknis 

kesehatan ikan dan lingkungan sesuai dengan prosedur sebagai 

baha perbaikan  dan kesempurnaan 

q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban 

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya 

sebagai bentuk loyalitas 
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SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya 

Data/Proposal 

kelompok 

pembudidaya ikan 

yang bermohon 

peralatan kesehatan 

ikan, data kelompok 

pembudidaya ikan 

yang mengikuti 

bimtek kesehatan 

ikan serta 

tersedianya bahan 

untuk kegiatan 

bimtek kesehatan 

ikan,  

 

Jumlah 

data/proposal 

kelompok yang 

bermohon bantuan 

alat kesehatan ikan 

 

Jumlah 

data/proposal 

kelompok yang 

bermohon bantuan 

alat kesehatan ikan 

 

Ʃ data/proposal 

kelompok yang 

bermohon bantuan 

alat kesehatan ikan 

yang 

disiapkan(Laporan) 

 

Data/proposal 

kelompok 

pembudidaya ikan 

Jumlah Data alat 

kesehatan ikan dan 

obat yang tersedia 

 

Jumlah Data alat 

kesehatan ikan dan 

obat yang tersedia 

 

Ʃ Data alat 

kesehatan ikan dan 

obat yang tersedia 

(Laporan) 

 

Data statistik 

perikanan budidaya 

Jumlah Bahan 

untuk kegiatan 

bimtek kesehatan 

ikan, 

Jumlah Bahan 

untuk kegiatan 

bimtek kesehatan 

ikan 

 

Ʃ Bahan untuk 

kegiatan bimtek 

kesehatan ikan 

yang 

disediakan(Laporan) 

 

Data Kelompok 

Perikanan Budidaya 

 

       

Luwuk, .........................2019 

PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS 

KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN 

 

 

 

 

IDAWATI PATTAWE 

Penata Muda Tkt, I III/b 

NIP. 19770308 199903 2 004 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

: 

Kepala Bidang Perikanan Tangkap 

 

Memimpin dan melaksanakan operasional perikanan tangkap 

meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan 

administrasi tugas sarana dan prasarana perikanan tangkap, 

pengembangan usaha penangkapan ikan dan sumber daya ikan 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk 

mencapai hasil yang maksimal. 

 

a. Merencanakan Operasional Bidang Perikanan Tangkap 

berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. Membagi Tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Perikanan 

Tangkap  berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan 

kinerja/pelaksanaan kegiatan. 

c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang  Perikanan 

Tangkap  sesuai dengan tanggung jawab  yang diberikan agar 

kegiatan berjalan tertib dan lancar. 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perikanan 

tangkap  sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku 

sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan. 

e. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan  rencana kerja dan 

kegiatan bidang perikanan tangkap sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai pedoman dan acuan kerja. 

f. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi standar teknis 

penangkapan dan  sumber daya  ikan sesuai ketentuan yang 

berlaku guna optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaannya. 

g. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan 

pelayanan terhadap masyarakat perikanan tangkap sesuai 

ketentuan yang berlaku guna pemberdayaan masyarakat. 

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang  

Perikanan Tangkap  berdasarkan  capaian kinerja agar 

terlaksana sesuai sasaran/ target kinerja. 

i. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang  Perikanan 

Tangkap sesuai ketentuan yang berlaku guna efektifitas dan 

efisiensi capainnya. 

j. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap 

sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban 

kepada pimpinan. 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas. 

 

 

 

 

 

 



24 
 

SASARAN 

KINERJA  

INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI PERHITUNGAN 

 

SUMBER 

DATA 

Meningkatnya 

Produksi 

Perikanan 

Tangkap 

Jumlah Produksi 

Perikanan 

Tangkap 

 

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 

dalam satu tahun 

 

Ʃ Jumlah Produksi Perikanan 

Tangkap Tahun N (Ton) 

 

Laporan 

statistik 

perikanan 

tangkap 

Persentase 

Peningkatan 

Nelayan yang 

Terfasilitasi KNS 

dan KAN 

Jumlah Nelayan yang Memiliki Kartu 

Nelayan Sejahterah Tahun Sekarang 

di bagi Jumlah Kartu Nelayan 

Sejahterah Target Akhir Renstra 

dikalikan 100  

 

Ʃ Nelayan Penerima KNS dan  

KAN Tahun N 

Ʃ Nelayan Penerima KNS dan KAN 

Target Akhir Renstra 

 

 

Laporan 

kegiatan 

kartu 

nelayan 

sejahtera 

 

 

Luwuk, .........................2019 

KEPALA BIDANG 

PERIKANAN TANGKAP 

 

 

 

 

Ir. SYARIPUDIN DJA'U, M.Si 

Pembina Tkt. I, IV/b 

NIP. 19671228 199402 1 002 

 

  

X 100 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

 

: 

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 

 

Memimpin dan Melaksanakan kegiatan sarana prasarana perikanan 

tangkap meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan 

bahan pelaksanaan  kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, 

serta pelaksanaan administrasi tugas sarana prasarana perikanan 

tangkap berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

untuk mencapai hasil yang maksimal. 

 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Sarana Prasarana Perikanan 

Tangkap berdasarkan program operasional bidang, sebagai 

pedoman  pelaksanaan tugas. 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Sarana Prasarana 

Perikanan Tangkap sesuai ketentuan yang berlaku agar 

terlaksana dengan baik dan benar. 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Sarana 

Prasarana Perikanan Tangkap  berdasarkan tugas dan fungsi 

untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana 

prasarana perikanan tangkap sesuai hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku dan kondisi lapangan sebagai bahan 

petujuk pelaksanaan kinerja. 

e. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian yang berkaitan 

dengan sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai 

ketentuan yang berlaku dan kebutuhan untuk memaksimalkan 

sasaran. 

f. Melaksanakan Penerapan dan pengembangan teknologi 

penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

g. Melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) sesuai ketentuan yang berlaku. 

h. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

penyiapan bahan perumusan  pedoman, kriteria, prosedur dan 

serta evaluasi pengembangan sarana prasarana perikanan 

tangkap sesuai ketentuan yang berlaku. 

i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi 

pelaksanaan tugas. 

j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Sarana 

Prasarana Perikanan Tangkap sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. 

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana 

Perikanan Tangkap  sesuai  pencapaian/target kinerja sebagai 

akutabilitas pelaksanaan tugas. 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 

 

 



26 
 

SASARAN KINERJA 
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersalurkannya 

Bantuan Alat 

Penangkapan Ikan 

Dan Armada 

Penangkapan Ikan 

Jumlah Alat 

Penangkapan Ikan 

Dan Armada 

Penangkapan Ikan 

Yang Di Salurkan  

 

Jumlah bantuan alat 

penangkapan ikan 

yang disalurkan 

 

Ʃ Bantuan alat 

penangkapan ikan 

yang 

disalurkan(Unit) 

 

Laporan BAST 

Jumlah bantuan 

armada 

penangkapan ikan 

yang disalurkan 

 

Ʃ Bantuan armada 

penangkapan ikan 

yang disalurkan 

(Unit) 

 

Laporan BAST 

Tersedianya Sarana 

Dan Prasarana 

PPI/TPI 

Jumlah sarana/ 

prasarana TPI/PPI 

yang dibangun 

 

Jumlah sarana/ 

prasarana TPI/PPI 

yang dibangun 

 

Ʃ Sarana/ prasarana 

TPI/PPI yang 

dibangun (Unit) 

 

 

Laporan BAST 

Jumlah sarana/ 

prasarana TPI/PPI 

yang di rehabilitasi 

Jumlah sarana/ 

prasarana TPI/PPI 

yang di rehabilitasi 

 

Ʃ Sarana/ prasarana 

TPI/PPI yang di 

rehabilitasi (Unit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan BAST 
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Jumlah Sarana Dan 

Prasarana PPI/TPI 

Yang Di Salurkan 

 

Jumlah Sarana Dan 

Prasarana PPI/TPI 

Yang Di Salurkan 

 

Ʃ Sarana Dan 

Prasarana PPI/TPI 

Yang Di Salurkan 

(Unit) 

 

Laporan BAST 

       

Luwuk, .........................2019 

KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA 

PERIKANAN TANGKAP 

 

 

 

 

DJEINT KAROLINA ROSON, SP 

Penata, III/c 

NIP. 19840128 201001 2 008 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

Analis Alat Penangkapan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan 

 

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian 

dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi 

di bidang alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan 

ikansesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan 

pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 

 

a. Mengumpulkan bahan-bahan analisa alat penangkapan dan alat 

bantu penangkapan ikan sesuai dengan prosedur yang berlaku 

untuk keperluan penyelesaian pekerjaan. 

b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan alat 

penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan agar 

memperlancar pelaksanaan tugas. 

c. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan alat 

penangkapan dan alat bantu penangkapan dalam rangka 

menyelesaikan pekerjaan. 

d. Membuat laporan hasil analisis alat penangkapan dan alat bantu 

penangkapan ikan untuk disampaikan kepada Kepala Seksi 

Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan agar hasil telaahan 

dapat bermanfaat. 

e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan 

pemanfaatannya untuk disampaikan pada Kepala Seksi Sarana 

Prasarana Perikanan Tangkap. 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan 

fungsinya sebagai bentuk loyalitas. 

 

SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya 

data/proposal 

kelompok nelayan 

yang bermohon 

bantuan alat 

penangkapan ikan, 

data alat penangkap 

ikan, data/proposal 

kelompok nelayan 

yang bermohon 

bantuan armada 

penangkapan ikan, 

tersedianya data 

armada penangkap 

ikan, Tersedianya 

data kelompok 

neleyan di 

Jumlah 

Data/Proposal 

kelompok nelayan 

yang bermohon 

bantuan alat 

penangkapan ikan 

 

Jumlah 

Data/Proposal 

kelompok nelayan 

yang bermohon 

bantuan alat 

penangkapan ikan 

 

Ʃ Data kelompok 

nelayan yang 

bermohon bantuan 

alat penangkapan 

ikan yang 

disediakan 

(Laporan) 

 

 

 

Data/Proposal 

kelompok nelayan 
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kabupaten banggai 

dan tersedianya 

bahan untu kegiatan 

sosialisasi dana 

pembinaan 

penggunaan 

teknologi 

penangkapan ikan 

 

Jumlah data alat 

penangkap ikan 

 

 

 

Jumlah data alat 

penangkap ikan 

 

Ʃ Data alat 

penangkap ikan 

(laporan) 

 

 

Data statistik 

perikanan tangkap 

Jumlah 

data/proposal 

kelompok nelayan 

yang bermohon 

bantuan armada 

penangkapan ikan 

Jumlah 

data/proposal 

kelompok nelayan 

yang bermohon 

bantuan armada  

penangkapan ikan 

 

Ʃ Data/proposal 

kelompok nelayan 

yang bermohon 

bantuan armada  

penangkapan ikan 

yang disediakan 

(Laporan) 

 

Data/Proposal 

kelompok nelayan 

Jumlah data armada 

penangkap ikan 

 

Jumlah data armada 

penangkap ikan 

 

Ʃ Data armada 

penangkap ikan 

yang disediakan 

(Laporan) 

 

Data statistik 

perikanan tangkap 

Jumlah data 

kelompok nelayan di 

kabupaten banggai  

 

Jumlah data 

kelompok nelayan di 

kabupaten banggai 

 

Ʃ Data kelompok 

nelayan di 

kabupaten banggai 

yang disediakan 

(Laporan) 

 

Data statistik 

perikanan tangkap 

Jumlah bahan 

untuk kegiatan 

sosialisasi dana 

pembinaan 

penggunaan 

teknologi 

penangkapan ikan 

 

Jumlah bahan 

untuk kegiatan 

sosialisasi dana 

pembinaan 

penggunaan 

teknologi 

penangkapan ikan 

 

 

 

Internet dan Buku 
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Ʃ Bahan untuk 

kegiatan sosialisasi 

dana pembinaan 

penggunaan 

teknologi 

penangkapan ikan 

yang disediakan 

(Laporan) 

 

       

Luwuk, .........................2019 

ANALIS ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN 

ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN 

 

 

 

SILVERIUS ARISTON, S.Kel 

Penata Muda Tkt, I III/b 

NIP. 19871123 201503 1 002 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

Analis Pembangunan Pelabuhan Perikanan 

 

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian 

dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi 

di bidang alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan 

ikansesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan 

pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 

 

g. Mengumpulkan bahan-bahan analisa alat penangkapan dan alat 

bantu penangkapan ikan sesuai dengan prosedur yang berlaku 

untuk keperluan penyelesaian pekerjaan. 

h. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan alat 

penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan agar 

memperlancar pelaksanaan tugas. 

i. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan alat 

penangkapan dan alat bantu penangkapan dalam rangka 

menyelesaikan pekerjaan. 

j. Membuat laporan hasil analisis alat penangkapan dan alat bantu 

penangkapan ikan untuk disampaikan kepada Kepala Seksi 

Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan agar hasil telaahan 

dapat bermanfaat. 

k. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan 

pemanfaatannya untuk disampaikan pada Kepala Seksi Sarana 

Prasarana Perikanan Tangkap. 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan 

fungsinya sebagai bentuk loyalitas. 
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SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya data 

TPI/PPI serta  

sarana dan 

prasarananya 

 

Jumlah Data 

TPI/PPI serta sarana 

dan prasarana 

TPI/PPI 

Jumlah Data 

TPI/PPI serta sarana 

dan prasarana 

TPI/PPI 

 

Ʃ Data TPI/PPI 

serta sarana dan 

prasarana TPI/PPI 

yang disediakan 

(Laporan) 

 

Data statistik 

perikanan tangkap 

       

Luwuk, .........................2019 

ANALIS PEMBANGUNAN PELABUHAN 

PERIKANAN 

 

 

 

....................... 

................................. 

NIP. ...................................... 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

 

: 

Kepala Seksi Sumber Daya Ikan 

 

Memimpin dan Melaksanakan kegiatan sumber daya ikan meliputi 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta 

pelaksanaan administrasi pengembangan sumber daya ikan 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk 

mencapai hasil yang maksimal. 

 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Sumber Daya Ikan berdasarkan 

program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas. 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Sumber Daya Ikan 

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana 

dengan baik dan benar. 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Sumber Daya 

Ikan berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan 

efektifitas pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan 

pengembangan  sumber daya ikan sesuai hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku untuk efektifitas penyelenggaraan tugas. 

e. Melaksanakan pendataan jumlah nelayan dan alat tangkap ikan 

serta jenis kapal/perahu sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

optimalisasi pemanfaatan hasil perikanan/laut. 

f. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi petugas dan 

pengumpul data statistik perikanan tangkap dan melakukan 

validasi data statistik perikanan tangkap sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk efektifitas penyelenggaraan tugas. 

g. Melakukan pendataan pemanfaatan kapal/perahu, alat tangkap 

dan jumlah produksi perikanan tangkap serta pendataan lokasi 

potensi perikanan tangkap sesuai ketentuan yang berlaku guna 

optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hasil 

perikanan/kelautan. 

h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan pengendalian sumber daya ikan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik 

sesuai target kinerja yang ditetapkan. 

i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Sumber Daya 

Ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana 

dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan. 

j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Ikan 

sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawaban 

kepada pimpinan. 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya untuk optimalisasi 

pelaksanaan kinerja. 

 

 

 



34 
 

 

SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya Sarana 

Dan Prasarana 

Sumber Daya 

Perikanan  

Jumlah Sarana Dan 

Prasarana 

Peningkatan Sumber 

Daya Ikan 

Jumlah Fishome 

Yang Di Bangun 

 

Ʃ Jumlah Fishome 

Yang Di Bangun 

(unit) 

BAST 

Jumlah Benih Ikan 

Laut Untuk 

Restocking 

 

Ʃ Benih Ikan Laut 

Untuk 

Restocking(Ekor) 

 

BAST 

Jumlah Laporan 

Data Statistik 

Perikanan Tangkap 

Yang disediakan 

Jumlah Dokumen 

Data Statistik 

Perikanan Tangkap 

 

Ʃ Dokumen Data 

Statistik Perikanan 

Tangkap yang 

disediakan 

(Dokumen) 

 

LAPORAN 

STATISTIK 

PERIKANAN 

 

       

Luwuk, .........................2019 

KEPALA SEKSI SUMBER DAYA IKAN 

 

 

 

 

MOCHAMAD HARIS PANRELLY, SE 

Penata, III/c 

NIP. 19780721 201001 1 006 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

Analis Pengelolaan Sumber Daya Ikan 

 

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian 

dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi 

di bidang pengelolaan sumber daya ikan sesuai dengan prosedur 

yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara 

berdayaguna dan berhasil guna. 

 

a. Mengumpulkan bahan-bahan analisa pengelolaan pemanfaatan 

kapal/perahu, alat tangkap dan jumlah produksi perikanan 

tangkap serta pendataan lokasi potensi perikanan tangkap 

sumber daya ikan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk 

keperluan penyelesaian pekerjaan. 

b. Mempelajari, menganalisa penelaahan untuk menyimpulkan dan 

menyusun rekomendasi di bidang pengelolaan sumber daya ikan 

serta menelaah bahan-bahan pengelolaan pemanfaatan 

kapal/perahu, alat tangkap dan jumlah produksi perikanan 

tangkap serta pendataan lokasi potensi perikanan tangkap 

sumber daya ikan agar memperlancar pelaksanaan tugas. 

c. pengklasifikasian penelitian berdasarkan hasil analisis 

pengelolaan pemanfaatan kapal/perahu, alat tangkap dan 

jumlah produksi perikanan tangkap serta pendataan lokasi 

potensi perikanan tangkap sumber daya ikan untuk disampaikan 

kepada Kepala Seksi Sumber Daya Ikan dalam rangka 

menyelesaikan pekerjaan. 

d. Membuat laporan hasil analisis pengelolaan pemanfaatan 

kapal/perahu, alat tangkap dan jumlah produksi perikanan 

tangkap serta pendataan lokasi potensi perikanan tangkap 

sumber daya ikan untuk disampaikan kepada Kepala Seksi 

Sumber Daya Ikan agar hasil telaahan dapat bermanfaat. 

e. Memberikan saran berdasarkan hasil analisis pengelolaan 

pemanfaatan kapal/perahu, alat tangkap dan jumlah produksi 

perikanan tangkap serta pendataan lokasi potensi perikanan 

tangkap Sumber daya ikan dan pemanfaatannya untuk 

disampaikan kepada Kepala Seksi Sumber Daya Ikan. 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan 

fungsinya sebagai bentuk loyalitas. 
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SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya Data 

Lokasi Sumber Daya 

Ikan Serta Kelompok 

Penerima Bantuan 

 

Jumlah Data Lokasi 

Sumber Daya Ikan  

 

Jumlah Data Analisa 

Lokasi Sumber daya 

Ikan 

 

Ʃ Data Analisa 

Lokasi Sumber daya 

Ikan (Laporan) 

 

Laporan Hasil 

Kegiatan 

Jumlah Data 

Kelompok Penerima 

Bantuan Fishome 

dan restocking ikan 

laut 

 

Jumlah Data 

Kelompok Penerima 

Bantuan Fishome 

dan restocking ikan 

laut 

 

Ʃ Data Kelompok 

Penerima Bantuan 

Fishome dan 

restocking ikan laut 

(Kelompok) 

 

Data statistik 

perikanan tangkap 

 

       

Luwuk, .........................2019 

ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

IKAN 

 

 

 

 

ABD. RAHIM LABOLO 

Penata Muda Tkt, I III/b 

NIP. 19640802 199203 1 013 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

Pengelola Statistik Perikanan 

 

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian 

dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi 

di bidang pengelolaan sumber daya ikan sesuai dengan prosedur 

yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara 

berdayaguna dan berhasil guna. 

 

g. Mengumpulkan bahan-bahan analisa pengelolaan pemanfaatan 

kapal/perahu, alat tangkap dan jumlah produksi perikanan 

tangkap serta pendataan lokasi potensi perikanan tangkap 

sumber daya ikan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk 

keperluan penyelesaian pekerjaan. 

h. Mempelajari, menganalisa penelaahan untuk menyimpulkan dan 

menyusun rekomendasi di bidang pengelolaan sumber daya ikan 

serta menelaah bahan-bahan pengelolaan pemanfaatan 

kapal/perahu, alat tangkap dan jumlah produksi perikanan 

tangkap serta pendataan lokasi potensi perikanan tangkap 

sumber daya ikan agar memperlancar pelaksanaan tugas. 

i. pengklasifikasian penelitian berdasarkan hasil analisis 

pengelolaan pemanfaatan kapal/perahu, alat tangkap dan 

jumlah produksi perikanan tangkap serta pendataan lokasi 

potensi perikanan tangkap sumber daya ikan untuk disampaikan 

kepada Kepala Seksi Sumber Daya Ikan dalam rangka 

menyelesaikan pekerjaan. 

j. Membuat laporan hasil analisis pengelolaan pemanfaatan 

kapal/perahu, alat tangkap dan jumlah produksi perikanan 

tangkap serta pendataan lokasi potensi perikanan tangkap 

sumber daya ikan untuk disampaikan kepada Kepala Seksi 

Sumber Daya Ikan agar hasil telaahan dapat bermanfaat. 

k. Memberikan saran berdasarkan hasil analisis pengelolaan 

pemanfaatan kapal/perahu, alat tangkap dan jumlah produksi 

perikanan tangkap serta pendataan lokasi potensi perikanan 

tangkap Sumber daya ikan dan pemanfaatannya untuk 

disampaikan kepada Kepala Seksi Sumber Daya Ikan. 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan 

fungsinya sebagai bentuk loyalitas. 
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SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya 

data/bahan untuk 

penyusunan data 

statistik perikanan 

tangkap 

Jumlah data/bahan 

untuk penyusunan 

data statistik 

perikanan tangkap 

Jumlah data/bahan 

untuk penyusunan 

data statistik 

perikanan tangkap 

 

Ʃ Data/bahan untuk 

penyusunan data 

statistik perikanan 

tangkap yang 

disediakan 

(Laporan) 

 

Jumlah data/bahan 

untuk penyusunan 

data statistik 

perikanan tangkap 

 

       

Luwuk, .........................2019 

PENGELOLA STATISTIK PERIKANAN 

 

 

 

 

................................ 

..................................... 

NIP. .............................. 

 

  



39 
 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

 

: 

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan 

 

Memimpin dan Melaksanakan kegiatan pengembangan usaha 

penangkapan ikan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengembangan 

usaha penangkapan ikan berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal. 

 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha 

Penangkapan Ikan berdasarkan  program operasional  bidang, 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengembangan Usaha 

Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan dan  rencana kerja 

agar terlaksana dengan baik dan benar. 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengembangan 

Usaha Penangkapan Ikan berdasarkan tugas dan fungsi untuk 

kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

pengembangan usaha  penangkapan ikan sesuai hasil analisis 

data dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas 

penyelenggaraan tugas. 

e. Melaksanakan identifikasi nelayan, kelompok nelayan, dan 

Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berbasis nelayan 

perikanan tangkap serta pembinaan dan pengawasan secara 

berkelanjutan sesuai  ketentuan yang berlaku dan kebutuhan 

guna meningkatkan produktifitas hasil tangkap dan 

meminimalisir resiko kerusakan ekosistem. 

f. Melaksanakan pembinaan kelembagaan kelompok nelayan dan 

KUB serta untuk menjadi koperasi nelayan sesuai ketentuan 

yang berlaku dan kebutuhan guna meningkatkan produktifitas 

hasil tangkap. 

g. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan  pelatihan 

pemanfaatan kapal penangkap ikan dan  alat tangkap ikan 

kepada nelayan sesuai ketentuan yang berlaku agar terlaksana 

dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan. 

h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian 

pelaksanakan kegiatan pengembangan usaha penangkapan ikan 

sesuai ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik 

sesuai target kinerja yang ditetapkan. 

i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengembangan 

Usaha Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang 

ditetapkan. 

j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan 

Usaha Penangkapan Ikan sesuai pencapaian/ target kinerja 

sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan. 

 

 



40 
 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya untuk optimalisasi 

pelaksanaan kinerja. 

 

 

SASARAN KINERJA 
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersalurkannya 

Bantuan Kartu 

Nelayan Sejahterah 

(KNS) Dan Kartu 

Asuransi Nelayan 

(KAN) 

 

Jumlah Nelayan 

Yang Mendapatkan 

KNS DAN KAN 

 

Jumlah Nelayan 

Penerima KNS 

Ʃ Nelayan Penerima 

KNS (Orang) 

 

Laporan kegiatan 

kartu nelayan 

sejahtera 

 

Jumlah Nelayan 

Penerima KAN 

Ʃ Nelayan Penerima 

KAN (Orang) 

 

Laporan hasil 

kegiatan 

Terlaksananya 

Peningkatan 

Kelembagaan 

Kelompok Nelayan 

Jumlah kelompok 

yang di tingkatkan 

kelembagaannya 

Jumlah kelompok 

nelayan yang 

meningkat 

kelembagaannya  

Ʃ Kelompok 

nelayan yang 

meningkat 

kelembagaannya 

(Kelompok) 

 

Laporan hasil 

kegiatan 

Jumlah Peserta Yang 

Mengikuti Sosialisasi 

Dan Pembinaan 

Perikanan Tangkap 

 

Ʃ Peserta Yang 

Mengikuti 

Sosialisasi Dan 

Pembinaan 

Perikanan Tangkap 

(Orang) 

Laporan hasil 

kegiatan 

 

Luwuk, .........................2019 

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN USAHA 

PENANGKAPAN IKAN 

 

 

 

 

EKA SANTI YULIANA, S.Pi 

Penata Tkt.I, III/d 

NIP. 19801002 200501 2 014 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

: 

Analis Kenelayanan 

 

Melakukan Pengumpulan, Pengklasifikasian dan penelahaan untuk 

menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di  bidang Kenelayanan 

sesuai dengan ketentuan berlaku sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. 

 

a. Mengumpulkan bahan-bahan analisa Kenelayanan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian 

pekerjaan. 

b. Mempelajari,menganalisa bahan dan data nelayan, kelompok 

nelayan, dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berbasis 

nelayan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, agar memperlancar pelaksanaan tugas. 

c. Mengadakan penelitian berdasarkan hasil analisis Kenelayanan 

untuk disampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Usaha 

Penangkapan ikan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan. 

d. Membuat laporan hasil Analis Kenelayanan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada Kepala seksi 

Pengembangan Usaha Penagkapan Ikan agar hasil telaahan 

dapat bermanfaat. 

e. Memberikan saran dan menyimpulkan berdasarkan hasil 

Kenelayanan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada 

Kepala seksi Pengembangan Usaha Penagkapan Ikan. 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan 

fungsinya sebagai bentuk loyalitas. 
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SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya data 

kelompok nelayan 

yang telah dibentuk 

dan data kelompok 

nelayan yang  akan 

ditingkatkan kelas 

kemampuan 

kelompok 

Jumlah data 

kelompok nelayan 

yang telah dibentuk 

dan data kelompok 

nelayan yang  akan 

ditingkatkan kelas 

kemampuan 

kelompok 

Jumlah data 

kelompok nelayan 

yang telah dibentuk 

dan data kelompok 

nelayan yang  akan 

ditingkatkan kelas 

kemampuan 

kelompok 

 

Ʃ Data kelompok 

nelayan yang telah 

dibentuk dan data 

kelompok nelayan 

yang  akan 

ditingkatkan kelas 

kemampuan yang 

disediakan 

(Laporan) 

 

Data statistik 

perikanan tangkap 

Tersedianya data 

nelayan calon 

penerima kartu 

nelayan sejahterah 

dan calon penerima 

kartu asuransi 

nelayan  

Jumlah data nelayan 

calon penerima KNS 

dan KAN 

 

 

Jumlah data nelayan 

calon penerima KNS 

dan KAN 

 

Ʃ Data nelayan 

calon penerima 

KNS dan KAN yanag 

disediakan 

(Laporan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data statistik 

perikanan tangkap 
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Jumlah bahan-

bahan untuk 

identifikasi nelayan 

KNS dan KAN 

Jumlah bahan-

bahan untuk 

identifikasi nelayan 

KNS dan KAN 

 

Ʃ Jumlah bahan-

bahan untuk 

identifikasi nelayan 

KNS dan KAN yang 

disediakan 

(Laporan) 

 

Data statistik 

perikanan tangkap 

 

       

Luwuk, .........................2019 

ANALIS KENELAYANAN 

 

 

 

 

................................ 

.............................. 

NIP. ............................... 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

: 

Pengolah Data Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan 

 

Melakukan Pengumpulan, Pengklasifikasian dan penelahaan untuk 

menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di  bidang Kenelayanan 

sesuai dengan ketentuan berlaku sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. 

 

g. Mengumpulkan bahan-bahan analisa Kenelayanan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian 

pekerjaan. 

h. Mempelajari,menganalisa bahan dan data nelayan, kelompok 

nelayan, dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berbasis 

nelayan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, agar memperlancar pelaksanaan tugas. 

i. Mengadakan penelitian berdasarkan hasil analisis Kenelayanan 

untuk disampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Usaha 

Penangkapan ikan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan. 

j. Membuat laporan hasil Analis Kenelayanan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada Kepala seksi 

Pengembangan Usaha Penagkapan Ikan agar hasil telaahan 

dapat bermanfaat. 

k. Memberikan saran dan menyimpulkan berdasarkan hasil 

Kenelayanan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada 

Kepala seksi Pengembangan Usaha Penagkapan Ikan. 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan 

fungsinya sebagai bentuk loyalitas. 

 

 

 

SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya data 

kelompok neleyan di 

kabupaten banggai 

dan tersedianya 

bahan untu kegiatan 

sosialisasi dan 

pembinaan 

penggunaan 

teknologi 

penangkapan ikan 

Jumlah Data 

kelompok kelompok 

nelayan Perikanan 

Tangkap 

 

Jumlah Data 

kelompok kelompok 

nelayan 

 

Ʃ Data kelompok 

kelompok nelayan 

yang di rekapitulasi 

(Laporan) 

 

 

 

 

 

 

 

Data statistik 

perikanan tangkap 
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Jumlah  bahan 

untuk kegiatan 

sosialisasi dan 

pembinaan 

penggunaan 

teknologi 

penangkapan ikan 

 

Jumlah  bahan 

untuk kegiatan 

sosialisasi dan 

pembinaan 

penggunaan 

teknologi  

penangkapan ikan 

 

Ʃ Bahan untuk 

kegiatan sosialisasi 

dan pembinaan 

penggunaan 

teknologi  

penangkapan ikan 

(Laporan) 

 

 

Internet dan Buku 

 

       

 

 

Luwuk, .........................2019 

PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN 

USAHA PENANGKAPAN IKAN 

 

 

 

 

SYAHRUL DJAWALI 

Pengatur Muda Tkt. I II/b 

NIP. 19800301 200801 1 010 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

: 

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

 

memimpin dan melaksanakan operasional pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan meliputi penyiapan perumusan 

kebijakan,  penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan  serta  pelaksanaan administrasi tugas pengolahan  

dan pemasaran hasil perikanan, promosi dan pemasaran hasil 

perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal. 

 

a. Merencanakan Operasional Bidang Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Perikanan berdasarkan rencana strategis Dinas dan 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas. 

b. Membagi Tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan  berdasarkan rencana kerja untuk 

mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan. 

c. Mengatur Pelaksanaan Tugas Kepala Seksi di Bidang Pengolahan 

dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar. 

d. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di Bidang 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai hasil analisis 

data dan ketentuan yang berlaku guna optimalisasi pelaksanaan 

kinerja guna optimalisasi pelaksanaan kinerja. 

e. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa pengolahan 

pemasaran hasil perikanan sesuai dengan standarisasi dan 

ketentuan yang berlaku guna peningkatan kualitas hasil 

produksi perikanan. 

f. Mengawasi  Dan Mengevaluasi  pelaksanaan tugas pelayanan 

penagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerbitan Surat 

Keterangan Asal (SKA) hasil Perikanan dan penerbitan 

rekomendasi SIUP sesuai ketentuan yang berlaku. 

g. Melaksanakan perencanaan pengembangan, rehabilitasi dan 

pembangunan sarana prasarana dasar bidang pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan sesuai ketentuan yang berlaku guna 

peningkatan kualitas hasil produksi perikanan. 

h. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan untuk menumbuhkan 

minat masyarakat terhadap pengolahan dan pemasaran hasil 

perikanan sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku 

guna meningkatkan minat pasar terhadap hasil produksi 

perikanan daerah. 

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan 

capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. 

j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pengolahan 

dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku 

agar tugas/kegiatan dilaksanakan  dengan tepat dan benar 
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k. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan sesuai pencapaian/target kinerja 

sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

 

SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA  

 

FORMULASI PERHITUNGAN 

 

SUMBER 

DATA 

Meningkatnya 

Produksi Olahan 

Hasil Perikanan 

Jumlah Produksi 

Olahan Hasil 

Perikanan Yang 

Sesuai SSOP dan 

GMP 

 

Jumlah Produksi Olahan Hasil 

Perikanan  selama 1 tahun yang 

sesuai SSOP dan GMP 

 

Ʃ Produksi Olahan Hasil 

perikanan Tahun N 

 

 

Laporan 

produksi 

Olahan 

Hasil 

Perikanan 

Persentase 

Peningkatan 

Produksi olahan  

hasil Perikanan 

yang di Pasarkan 

Persentase Peningkatan Produksi 

olahan  hasil Perikanan yang di 

pasarkan Tahun N berdasarkan 

tahun N-1 

 

Ʃ  Produksi olahan hasil 

perikanan tahun N – Ʃ Produksi 

olahan hasil perikanan tahun 

N-1   

 

Ʃ Produksi olahan hasil 

perikanan tahun N-1   

 

 

Data ekspor 

      

Luwuk, .........................2019 

KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN 

PEMASARAN HASIL PERIKANAN 

 

 

 

 

HANASIA, S.Sos 

Pembina IV/a 

NIP. 19650723 199112 2 002 

 

  

X 100

0 



48 
 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

 

: 

Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan 

 

Memimpin dan melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran 

hasil perikanan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

penyiapan bahan pelaksanaan  kebijakan,  pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas promosi dan 

pemasaran hasil perikanan, berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal. 

 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil 

Perikanan berdasarkan program operasional Bidang, sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas. 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Seksi Promosi dan 

Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan dan 

rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar. 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Seksi Promosi 

dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan tugas dan fungsi 

untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di 

bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku untuk efektifitas penyelenggaraan tugas. 

e. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi usaha-usaha 

pemasaran hasil perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku 

untuk menciptakan peluang pasar. 

f. Melaksanakan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan 

rehabilitasi sarana dan prasarana dasar pemasaran hasil 

perikanan yang disesuaikan dengan potensi guna meningkatkan 

distribusi dan konsumsi hasil produksi perikanan daerah. 

g. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan teknis 

serta promosi produk-produk olahan hasil perikanan dan 

peningkatan konsumsi sesuai ketentuan dan standarisasi yang 

berlaku untuk peningkatan konsumsi hasil produksi perikanan. 

h. Melaksanakan pemantauan, penyebaran informasi pasar, 

promosi produk hasil perikanan, peningkatan produksi dan 

konsumsi hasil perikanan sesuai karakteristik masyarakat guna 

meningkatkan kualitas produksi dan pemasaran hasil perikanan. 

i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan  Seksi Promosi dan 

Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang 

ditetapkan. 

j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan 

Pemasaran Hasil Perikanan sesuai pencapaian/ target kinerja 

sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan. 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya untuk optimalisasi 

pelaksanaan kinerja. 
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SASARAN 

KINERJA 

INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Terlaksananya 

kegiatan promosi 

dan pameran 

produk perikanan 

serta kegiatan 

GEMARIKAN 

 

Jumlah event yang 

di ikuti 

 

Jumlah event yang di 

ikuti 

Ʃ event yang di ikuti 

dalam 1 tahun (Event) 

 

Jadwal Promosi dan 

Pameran Tahunan 

 

Jumlah event yang 

di laksanakan 

 

Jumlah event yang di 

laksanakan 

Ʃ Event yang 

dilaksanakan dalam 1 

tahun (Event) 

 

Jadwal Promosi dan 

Pameran Tahunan 

 

Jumlah peserta 

kegiatan 

GEMARIKAN 

 

Jumlah peserta kegiatan 

GEMARIKAN 

 

Ʃ Peserta kegiatan 

GEMARIKAN (Orang) 

 

Laporan Hasil 

Kegiatan 

Jumlah Konsumsi 

Ikan Pertahun 

 

Jumlah Konsumsi Ikan 

Pertahun 

 

Ʃ Olahan Hasil 

Perikanan Tahun N   

Ʃ Jumlah Penduduk 

Tahun N 

 

(Kg/Kapita/Tahun) 

Data Statistik P2HP 

     

 

Luwuk, .........................2019 

KEPALA SEKSI PROMOSI DAN 

PEMASARAN HASIL PERIKANAN 

 

 

 

 

MASTIA SIDJONG, S.Pi 

Penata III/c 

NIP. 19801031 200902 2 002 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

Pengelola Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran 

Ikan 

 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, 

koordinasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan 

pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan selanjutnya. 

 

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk pengolahan data sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui 

macam, metode dan teknik dalam mengolah data promosi dan 

pemasaran hasil perikanan. 

b. Mengumpulkan dan memeriksa data inventarisasi dan 

identifikasi usaha-usaha pemasaran hasil perikanan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

kegiatan berdasarkan jenis dan data promosi dan pemasaran 

hasil perikanan. 

c. Penyiapan data promosi dan pemasaran hasil perikanan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan 

berdasarkan laporan yang masuk. 

d. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data 

pemasaran hasil perikanan yang masuk sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis 

kerja yang akan diolah. 

e. Mencatat perkembangan dan permasalahan promosi dan 

pemasaran hasil perikanan secara periodik sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah 

pemecahannya. 

f. Mengolah dan menyajikan pembinaan dan penyuluhan teknis 

serta promosi produk-produk olahan hasil perikanan dalam 

bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut. 

g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan 

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan funsinya 

sebagai bentuk loyalitas. 
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SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya bahan-

bahan untuk 

kegiatan promosi 

dan pameran serta 

kegiatan 

GEMARIKAN 

 

Jumlah bahan-

bahan untuk 

kegiatan promosi 

dan pameran serta 

kegiatan 

GEMARIKAN 

Jumlah bahan-

bahan untuk 

kegiatan promosi 

dan pameran serta 

kegiatan 

GEMARIKAN  

 

Ʃ Bahan untuk 

kegiatan promosi 

dan pameran serta 

kegiatan 

GEMARIKAN 

(Laporan) 

 

 

 

 

 

Internet dan Buku 

Tersedianya data 

pengawasan 

pengolahan, 

pengangkutan dan 

pemasaran 

perikanan 

Jumlah data 

pengawasan 

pengolahan, 

pengangkutan dan 

pemasaran 

perikanan 

 

Jumlah data 

pengawasan 

pengolahan, 

pengangkutan dan 

pemasaran 

perikanan 

 

Ʃ Data pengawasan 

pengolahan, 

pengangkutan dan 

pemasaran 

perikanan 

(Laporan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporah Hasil 

Kegiatan 
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Tersedianya bahan 

penyusunan Data 

Konsumsi IKan 

Jumlah bahan 

penyusunanan Data 

Konsumsi 

Ikan/Tahun 

Jumlah bahan 

penyusunan data 

Konsumsi 

Ikan/Tahun 

 

Ʃ Bahan 

penyusunan data 

konsumsi ikan yang 

disiapkan 

(Laporan) 

 

 

Data Statistik P2HP 

 

 

      

Luwuk, .........................2019 

PENGOLAH PENGAWASAN PENGOLAHAN, 

PENGANGKUTAN DAN PEMASARAN IKAN 

 

 

 

 

SURAENI BIYNI 

Pengatur Tkt, I II/d 

NIP. 19690624 200604 2 007 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

Pengolah Data (Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan) 

 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, 

koordinasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan 

pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan selanjutnya. 

 

i. Mempelajari pedoman dan petunjuk pengolahan data sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui 

macam, metode dan teknik dalam mengolah data promosi dan 

pemasaran hasil perikanan. 

j. Mengumpulkan dan memeriksa data inventarisasi dan 

identifikasi usaha-usaha pemasaran hasil perikanan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

kegiatan berdasarkan jenis dan data promosi dan pemasaran 

hasil perikanan. 

k. Penyiapan data promosi dan pemasaran hasil perikanan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan 

berdasarkan laporan yang masuk. 

l. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data 

pemasaran hasil perikanan yang masuk sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis 

kerja yang akan diolah. 

m. Mencatat perkembangan dan permasalahan promosi dan 

pemasaran hasil perikanan secara periodik sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah 

pemecahannya. 

n. Mengolah dan menyajikan pembinaan dan penyuluhan teknis 

serta promosi produk-produk olahan hasil perikanan dalam 

bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut. 

o. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan 

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan funsinya 

sebagai bentuk loyalitas. 
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SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya data 

rencana 
kelembagaan pasar 

hasil perikanan 

 

Jumlah data 

rencana 

kelembagaan pasar 

hasil perikanan 

Jumlah data rencana 

kelembagaan pasar 

hasil perikanan 

 

Ʃ Data Rencana 

kelembagaan pasar 

hasil perikanan 

(Laporan) 

 

 

Internet dan Buku 

 

 

      

Luwuk, .........................2019 

PENGOLAH DATA (PROMOSI DAN 

PEMASARAN HASIL PERIKANAN 

 

 

 

 

FADLI ABAS 
Pengatur Muda Tkt. I,  II/b 

NIP. 19831220 201212 1 003 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

: 

Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan 

 

Memimpin dan melaksanakan   kegiatan pembinaan mutu dan 

pengolahan hasil perikanan meliputi penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan serta  pelaksanaan administrasi tugas 

pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlakuuntuk mencapai hasil 

yang maksimal. 

 

a. Merencanakan Kegiatan Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan 

Hasil Perikanan  berdasarkan  program   operasional bidang, 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pembinaan Mutu dan 

Pengolahan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan dan  

rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar. 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan  Seksi Pembinaan Mutu 

dan Pengolahan  Hasil  Perikanan berdasarkan tugas dan fungsi 

untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

pembinaan  mutu dan pengolahan hasil perikanan sesuai hasil 

analisis data dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas 

penyelenggaraan tugas. 

e. Melaksanakan perumusan sasaran  pelaksanaan pembinaan 

mutu dan pengolahan hasil perikanan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mewujudkan produk olahan yang berkualitas. 

f. Melaksanakan pengujian dan pengawasan mutu produk dan 

proses pengolahan hasil Perikanan sesuai ketentuan yang 

berlaku guna optimalisasi pengolahan hasil. 

g. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan  Seksi Pembinaan 

Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja 

yang ditetapkan. 

h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan pengembangan kebijakan pembinaan 

mutu dan pengolahan hasil perikanan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

i. Melaksanakan Pengembangan sentra pengolahan hasil 

perikanan, Sosialisasi dan pembinaan sentra pengolahan hasil 

perikanan, Sosialisasi dan pembinaan penerapan cold chain 

system (CCS) dan Pelatihan pengolahan hasil perikanan  sesuai 

kebutuhan dan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan 

baik sesuai target kinerja yang ditetapkan. 

j. Membimbing  pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pembinaan 

Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan sesuai ketentuan yang 

berlaku 
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k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Mutu dan 

Pengolahan Hasil  Perikanan sesuai  pencapaian/target kinerja 

sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya untuk optimalisasi 

pelaksanaan kinerja 

 

SASARAN KINERJA 
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersalurkannya 

Bantuan Sarana 

Teknologi Pengolahan 

Hasil Perikanan 

Jumlah Sarana Dan 

Prasarana Sistem 

Rantai Dingin Yang 

Di Salurkan 

Jumlah Sarana Dan 

Prasarana Sistem 

Rantai Dingin Yang Di 

Salurkan  

 

Ʃ  sarana dan 

Prasarana Sistem 

rantai dingin yang di 

salurkan (Buah) 

 

 

Laporan BAST 

Terlaksananya 

Pembinaan Mutu Dan 

Pengolahan Hasil 

Perikanan 

Jumlah kegiatan 

pelatihan 

pengolahan hasil 

perikanan yang di 

laksanakan 

 

Jumlah Peserta Yang 

Mengikuti Kegiatan 

Pelatihan Pengolahan 

Hasil Perikanan  

 

Ʃ Peserta yang 

mengikuti kegiatan 

Pelatihan 

pengolahan hasil 

perikanan (Orang) 

 

Laporan Hasil 

Kegiatan 

 

Jumlah Kelompok 

Pokhlahsar Yang Di 

Tingkatkan 

Kapasitasnya  

 

Jumlah kelompok 

Pokhlahsar yang 

bersertifikat 

 

Ʃ Pokhlahsar yang 

bersertifikat 

(Pokhlahsar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Hasil 

Kegiatan 
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Jumlah Sentra 

Pengolahan 

Perikanan Yang Di 

Bina Dan Di 

Kembangkan 

 

Jumlah Sentra 

Pengolahan 

Perikanan Yang Di 

Bina Dan Di 

Kembangkan 

 

Ʃ Sentra Pengolahan 

yang di bina dan di 

kembangkan (Unit) 

 

 

Laporan Hasil 

Kegiatan 

 

 

Luwuk, .........................2019 

KEPALA SEKSI PEMBINAAN MUTU DAN 

PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 

 

 

 

 

ADHY MAULUDDIN, S.ST.Pi 

Penata, III/c 

NIP. 19770302 201001 1 012 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

Analis Mutu Hasil Perikanan 

 

Menelaah dan menganalisa data dan informasi untuk kebutuhan Mutu 

Hasil Perikanan, Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan, 

Sosialisasi dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan. 

 

a. Mengumpulkan bahan-bahan analisis mutu hasil perikanan, 

Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan, Sosialisasi dan 

pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan. 

b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan analisis mutu 

hasil perikanan, Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan, 

Sosialisasi dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan sesuai 

dengan kegiatan dalam bidangnya untuk memperlancar pelaksanaan 

tugas. 

c. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan mutu hasil 

perikanan, pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil 

perikanan yang dihadapi dalam rangka penyelesaian pekerjaan. 

d. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada 

pimpinan agar hasil telaahan dapat bermanfaat. 

e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan 

pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan. 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya 

sebagai bentuk loyalitas. 

 

SASARAN KINERJA  INDIKATOR KINERJA  

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER 

DATA 

Tersedianya data 

sarana dan 

prasarana sistem 

rantai dingin serta 

data dan proposal 

kelompok yang 

bermohon bantuan 

sarana dan 

prasarana sistem 

rantai dingin 

 

Jumlah data sarana 

dan prasarana sistem 

rantai dingin 

 

Jumlah data sarana dan 

prasarana sistem rantai 

dingin 

 

Ʃ Data sarana dan 

prasarana sistem rantai 

dingin yang tersedia 

(Laporan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

statistik 
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SASARAN KINERJA  INDIKATOR KINERJA  

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER 

DATA 

Data dan proposal 

kelompok yang 

bermohon bantuan 

sarana dan prasarana 

sistem rantai dingin 

Data dan proposal 

kelompok yang bermohon 

bantuan sarana dan 

prasarana sistem rantai 

dingin 

Rekapitulasi Proposal 

Kelompok yang 

bermohon  bantuan 

sarana dan prasarana 

sistem rantai dingin 

(Laporan) 

 

Proposal 

Kelompok 

Tersedianya 

Data/Bahan 

Pembinaan Dan 

Pengembangan 

Sentra Pengolahan 

Hasil Perikanan 

 

Jumlah Data/Bahan 

Pembinaan Dan 

Pengembangan Sentra 

Pengolahan Hasil 

Perikanan 

Jumlah Data/Bahan 

Pembinaan Dan 

Pengembangan Sentra 

Pengolahan Hasil 

Perikanan 

Ʃ Bahan Pembinaan Dan 

Pengembangan Sentra 

Pengolahan Hasil 

Perikanan yang 

disediakan (Laporan) 

 

 

Laporan 

Hasil 

Kegiatan 

Tersedianya data 

kelompok pengolahan 

hasil perikanan yang 

telah dibentuk dan 

data kelompok 

pengolah hasil 

perikanan yang  akan 

ditingkatkan kelas 

kemampuan 

kelompok 

 

Jumlah data kelompok 

pengolahan hasil 

perikanan yang telah 

dibentuk dan data 

kelompok pengolah 

hasil perikanan yang  

akan ditingkatkan kelas 

kemampuan kelompok 

Jumlah data kelompok 

pengolahan hasil 

perikanan yang telah 

dibentuk dan data 

kelompok pengolah hasil 

perikanan yang  akan 

ditingkatkan kelas 

kemampuan kelompok  

Ʃ Data Pokhlahsar 

dengan Kelas 

kemampuan Kelompok 

(Laporan) 

 

Data 

statistik 

P2HP 

 

Luwuk, .........................2019 

ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN 

 

 

 

 

LILY LASIMPALA, S.IP 

Penata Muda III/a 

NIP. 19761214 201001 2 004 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

Pengawas Mutu Hasil dan Perbaikan Mutu 

 

Menelaah dan menganalisa data dan informasi untuk kebutuhan Mutu 

Hasil Perikanan, Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan, 

Sosialisasi dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan. 

 

g. Mengumpulkan bahan-bahan analisis mutu hasil perikanan, 

Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan, Sosialisasi dan 

pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan. 

h. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan analisis mutu 

hasil perikanan, Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan, 

Sosialisasi dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan sesuai 

dengan kegiatan dalam bidangnya untuk memperlancar pelaksanaan 

tugas. 

i. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan mutu hasil 

perikanan, pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil 

perikanan yang dihadapi dalam rangka penyelesaian pekerjaan. 

j. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada 

pimpinan agar hasil telaahan dapat bermanfaat. 

k. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan 

pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan. 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya 

sebagai bentuk loyalitas. 

 

SASARAN KINERJA  INDIKATOR KINERJA  

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER 

DATA 

Tersedianya data 

kelompok usaha 

pengolah hasil 

perikanan serta 

tersedianya bahan 

untuk kegiatan 

pelatihan pengolahan 

hasil perikanan 

  

Jumlah data kelompok 

usaha pengolah hasil 

perikanan  

 

Jumlah data kelompok 

usaha pengolah hasil 

perikanan 

 

Ʃ Kelompok Usaha 

Pengolah hasil 

Perikanan (Pokhlahsar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

statistik 
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SASARAN KINERJA  INDIKATOR KINERJA  

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER 

DATA 

Jumlah bahan untuk 

kegiatan pelatihan 

pengolahan hasil 

perikanan 

Jumlah bahan untuk 

kegiatan pelatihan 

pengolahan hasil 

perikanan 

 

Ʃ Bahan kegiatan 

pelatihan pengolahan 

hasil perikanan yang di 

siapkan (Dokumen) 

 

Internet dan 

Buku 

 

 

Luwuk, .........................2019 

PENGAWAS MUTU HASIL DAN PERBAIKAN 

MUTU 

 

 

 

 

............................. 

............................ 

NIP. ............................... 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

 

: 

Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan 

 

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pelayanan usaha perikanan 

meliputi  penyiapan bahan perumusan  kebijakan,   penyiapan  

bahan  pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan  evaluasi dan pelaporan 

serta pelaksanaan administrasi tugas  pelayanan usaha perikanan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 

mencapai hasil yang maksimal. 

 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Usaha Perikanan 

berdasarkan program operasional Bidang, sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pelayanan Usaha 

Perikanan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar 

terlaksana dengan baik dan benar. 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pelayanan Usaha 

Perikanan berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan 

efektifitas pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

Pelayanan Usaha Perikanan sesuai hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku untuk efektifitas penyelenggaraan tugas. 

e. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi pelaku usaha 

perikanan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku guna 

tertib pelaksanaan pelayanan. 

f. Melaksanakan Penagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan  

petunjuk Peraturan Daerah  Nomor 02 Tahun 2013 Tentang 

Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan  yang berlaku efektifitas 

pelaksanaannya. 

g. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan  program serta 

evaluasi dan monitoring pengembangan sarana dan prasarana 

perikanan budidaya  sesuai dengan standar dan ketentuan yang 

berlaku guna efektifitas dan efisiensi pembudidayaan perikanan. 

h. Melaksanakan pelayanan penerbitan Dokumen Surat Keterangan 

Asal (SKA) dan Rekomendasi SIUP terhadap pelaku usaha sektor 

perikanan sesuai ketentuan yang berlaku untuk efektifitas 

pelaksanaannya 

i. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi pengembangan usaha 

perikanan sesuai ketentuan yang berlaku untuk efektifitas 

pelaksanaannya. 

j. Melaksanakan pemantauan evaluasi dan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan pelayanan usaha perikanan sesuai 

kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas 

pelaksanaannya. 
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k. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan  Seksi Pelayanan 

Usaha Perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar 

terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan 

l. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha 

Perikanan sesuai pencapaian/ target kinerja sebagai 

pertanggungjawaban kepada pimpinan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya untuk optimalisasi 

pelaksanaan kinerja 

 

 

SASARAN KINERJA 
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Terlaksananya 

Pengembangan 

Usaha Dan 

Pemasaran Hasil 

Perikanan 

Data Pemasaran 

Hasil Perikanan 

Jumlah Ekspor 

Produksi Perikanan  

 

Ʃ Ekspor Produksi 

Perikanan (Kg/Ton) 

 

 

Laporan Satistik 

P2HP 

Jumlah Kegiatan 

Pengembangan 

Usaha Dan 

Pemasaran Hasil 

Perikanan 

 

Jumlah Pelaku 

Usaha Produksi 

Perikanan di 

kembangkan 

usahanya 

 

Ʃ Pelaku Usaha 

Produksi Perikanan 

yang di 

kembangkan 

usahanya (Pelaku 

Usaha) 

 

 

Laporan Satistik 

P2HP 

Terlaksananya 

Pengelolaan Jasa 

Pangkalan 

pendaratan ikan 

Jumlah realisasi 

pendapatan 

Retribusi daerah 

(PAD) 

 

Jumlah realisasi 

pendapatan 

Retribusi Daerah 

(PAD) 

 

Ʃ Realisasi PAD 

(Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Realisasi 

PAD 
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Tersedianya Profil  

Usaha  Dan Investasi 

Kelautan Dan 

Perikanan 

 

 

Jumlah Dokumen 

Profil Usaha Dan 

Investasi Kelautan 

Yang Tersedia 

Jumlah Dokumen 

Profil Usaha Dan 

Investasi Kelautan 

Yang Tersedia 

 

Ʃ Profil Usaha dan 

Investasi Kelautan 

yang di susun 

(Dokumen) 

 

Laporan Satistik 

P2HP 

 

                      Luwuk, .........................2019 

KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA 

PERIKANAN 

 

 

 

 

Ir. YUNICE LASOMPOH 

Penata Tkt.I , III/d 

NIP. 19670617 200604 2 013 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

: 

Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha 

 

Menerima dan mengolah data pelayanan usaha perikanan yang 

dilengkapi hasil laporan responden sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan selanjutnya. 

 

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk data Dokumen Surat 

Keterangan Asal (SKA/SKRD) dan Rekomendasi SIUP, SIPI, 

SIKPI, SKPI sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah 

data pelayanan usaha perikanan. 

b. Mengumpulkan dan memeriksa data Dokumen Surat Keterangan 

Asal (SKA/SKRD) dan Rekomendasi SIUP, SIPI, SIKPI, SKPI 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data pelayanan usaha 

perikanan. 

c. Menganalisis data pelayanan usaha perikanan SKA, SIUP, SIPI, 

SIKPI, SKPI sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan 

berdasarkan laporan yang masuk. 

d. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data data 

Dokumen Surat Keterangan Asal (SKA/SKRD) dan Rekomendasi 

SIUP, SIPI, SIKPI, SKPI pelayanan usaha perikanan yang masuk 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

mengetahui volume dan jenis data pelayanan yang akan diolah. 

e. Melaporkan pelaksaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai 

bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya 

sebagai bentuk loyalitas. 

 

 

 

SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya data 

pelaku usaha 

pengolahan hasil 

perikanan serta 

tersediannya bahan 

untuk mengikuti 

kegiatan koordinasi 

program 

pengembangan 

usaha dan 

pemasaran hasil 

Jumlah Data pelaku 

usaha pengolahan 

hasil perikanan 

 

Jumlah Data pelaku 

usaha pengolahan 

hasil perikanan 

 

Ʃ Pelaku Usaha 

Pengolahan Hasil 

Perikanan 

(Pokhlahsar) 

 

 

 

Laporan Satistik 

P2HP 
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perikanan 

 

Jumlah Bahan-

bahan untuk 

kegiatan koordinasi 

pengembangan 

usaha dan 

pemasaran hasil 

perikanan 

 

Jumlah Bahan-

bahan untuk 

kegiatan koordinasi 

pengembangan 

usaha dan 

pemasaran hasil 

perikanan 

 

Ʃ Bahan untuk 

kegiatan koordinasi 

pengembangan 

usaha dan 

pemasaran hasil 

perikanan 

(Dokumen) 

 

 

Internet dan Buku 

Tersedianya Bahan 

Untuk Penyusunan 

Profil Usaha Dan 

Investasi Kelautan 

Dan Perikanan 

Jumlah Bahan Yang 

Di Sediakan Untuk 

Penyusunan Profil 

Usaha Dan Investasi 

Kelautan Dan 

Perikanan 

Jumlah Bahan Yang 

Di Sediakan Untuk 

Penyusunan Profil 

Usaha Dan Investasi 

Kelautan Dan 

Perikanan 

 

Ʃ Bahan untuk 

kegiatan koordinasi 

pengembangan 

usaha dan 

pemasaran hasil 

perikanan 

(Dokumen) 

 

 

Laporan Satistik 

P2HP 

 

                  Luwuk, .........................2019 

PENGELOLA PENGEMBANGAN DAN 

PEMBINAAN USAHA 

 

 

 

 

RAHMAWATI SUKIMIN, A.Md 

Pengatur II/c 

NIP. 19781029 201411 2 001 
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan 

 

2. Tugas 

 

 

 

 

 

3. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan 

 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, 

koordinasi dan penyusunan laporan di bidang jasa pangkalan 

pendaratan ikan sesuai petunjuk pelaksanaan dan peraturan 

perundang-undangan agar terselenggara pengadministrasian data 

teknis yang baik. 

 

a. Mengatur Aktifitas Bongkar Muat Ikan di Tempat Pelelangan 

Ikan Sesuai Petunjuk Teknis pada kegiatan pembinaan dan 

tindak lanjut agar tertibnya Pelelangan Ikan. 

b. Melakukan Pemungutan Retribusi Hasil Perikanan Demi 

Tercapainya kegiatan rencana kerja tahunan  pada seksi 

Pelayanan Usaha Perikanan sesuai petunjuk pelaksanaan 

untuk tertib administrasi. 

c. Melaksanakan Pemungutan Sewa Penggunaan Tempat Labuh/ 

Tambatan Kapal Perikanan sesuai petunjuk pelaksanaan dan 

peraturan perundang-undangan sebagai tertib administrasi. 

d. Melaksanakan Pemungutan Sewa Sarana Prasaran TPI sesuai 

petunjuk pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan 

sebagai tertib administrasi. 

e. Melakukan pencatatan Barang Inventaris Sesuai Kondisi yang 

ada  sesuai peraturan yang berlaku sebagai untuk tertibnya 

administrasi. 

f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kegiatan Petugas TPI 

kepada kepala seksi  Pelayanan Usaha Perikanan sesuai 

petunjuk pelaksanaan sebagai bahan pelaporan. 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan baik lisan maupun tertulis 

 

 

 

SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya data 

pelaku usaha yang 

memamfaatkan 

pangkalan 

pendaratan ikan 

Jumlah Data pelaku 

usaha yang 

memanfaatkan 

pangkalan 

pendaratan ikan 

 

Data pelaku usaha 

yang memanfaatkan 

pangkalan 

pendaratan ikan 

 

Data Pelaku Usaha 

(Laporan) 

 

 

 

 

 

 

Laporan Satistik 

P2HP 



68 
 

Jumlah penarikan 
retribusi pangkalan 

pendaratan ikan 

 

Jumlah Retribusi 
yang di peroleh 

selama 1 hari 

 
Ʃ Retribusi Harian 

Pangkalan 

Pendaratan Ikan 

(Rupiah) 

 

 

Laporah Harian 

Penerimaan PAD 

 

 

Luwuk, .........................2019 

PENGELOLA JASA PANGKALAN 

PENDARATAN IKAN 

 

 

 

 

AKHAR KUASAN 

Pengatur, II/d 

NIP. 19700309 200212 1 003 
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4. Jabatan 

 

5. Tugas 

 

 

 

 

 

6. Fungsi 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan 

 

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, 

koordinasi dan penyusunan laporan di bidang jasa pangkalan 

pendaratan ikan sesuai petunjuk pelaksanaan dan peraturan 

perundang-undangan agar terselenggara pengadministrasian data 

teknis yang baik. 

 

h. Mengatur Aktifitas Bongkar Muat Ikan di Tempat Pelelangan 

Ikan Sesuai Petunjuk Teknis pada kegiatan pembinaan dan 

tindak lanjut agar tertibnya Pelelangan Ikan. 

i. Melakukan Pemungutan Retribusi Hasil Perikanan Demi 

Tercapainya kegiatan rencana kerja tahunan  pada seksi 

Pelayanan Usaha Perikanan sesuai petunjuk pelaksanaan 

untuk tertib administrasi. 

j. Melaksanakan Pemungutan Sewa Penggunaan Tempat Labuh/ 

Tambatan Kapal Perikanan sesuai petunjuk pelaksanaan dan 

peraturan perundang-undangan sebagai tertib administrasi. 

k. Melaksanakan Pemungutan Sewa Sarana Prasaran TPI sesuai 

petunjuk pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan 

sebagai tertib administrasi. 

l. Melakukan pencatatan Barang Inventaris Sesuai Kondisi yang 

ada  sesuai peraturan yang berlaku sebagai untuk tertibnya 

administrasi. 

m. Membuat laporan pelaksanaan tugas kegiatan Petugas TPI 

kepada kepala seksi  Pelayanan Usaha Perikanan sesuai 

petunjuk pelaksanaan sebagai bahan pelaporan. 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan baik lisan maupun tertulis 

 

 

 

SASARAN KINERJA  
INDIKATOR 

KINERJA 

 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

SUMBER DATA 

Tersedianya data 

pelaku usaha yang 

memamfaatkan 

pangkalan 

pendaratan ikan 

Jumlah Data pelaku 

usaha yang 

memanfaatkan 

pangkalan 

pendaratan ikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data pelaku usaha 

yang memanfaatkan 

pangkalan 

pendaratan ikan 

 

Data Pelaku Usaha 

(Laporan) 

 

 

 

 

 

 

Laporan Satistik 

P2HP 
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Jumlah penarikan 
retribusi pangkalan 

pendaratan ikan 

 

Jumlah Retribusi 
yang di peroleh 

selama 1 hari 

 
Ʃ Retribusi Harian 

Pangkalan 

Pendaratan Ikan 

(Rupiah) 

 

 

Laporah Harian 

Penerimaan PAD 

 

 

Luwuk, .........................2019 

PENGELOLA JASA PANGKALAN 

PENDARATAN IKAN 

 

 

 

 

YOHANIS TODING LEMBANG 

Pengatur, II/c 

NIP. 19790116 200212 1 004 

 

 

 

 


