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BAB II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan 

Kabupaten Banggai 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten 

Banggai berdasarkan pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 54 Tahun 

2014 tentang  Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan  

Kabupaten Banggai.  

a. Tugas Pokok 

 

 

 

 

b. Fungsi 

: 

 

 

 

 

: 

Dinas Perikanan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan dibidang kelautan dan perikanan. 

 

Untuk melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud, Dinas Perikanan 

mempunyai fungsi: 

a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang 

Kelautan dan Perikanan. 

b. Penyusunan Program dan Kegiatan             

di bidang Kelautan dan Perikanan. 

c. Pembinaan dan pengendalian pelayan           

di bidang Kelautan dan Perikanan. 

d. Pengawasan di bidang Kelautan dan 

II 
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Perikanan. 

e. Pengelolaan dan pelestarian sumberdaya 

Kelautan dan Perikanan. 

f. Pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau 

kecil. 

g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi 

ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, 

perlengkapan dan peralatan. 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

Bupati. 

c. Struktur Organisasi  

Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri atas: 

1) Kepala Dinas membawahi : 

a. Sekretaris membawahi : 

 Kepala Sub Bag Umum, Kepegawaian dan Aset. 

 Kepala Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan 

b. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

membawahi : 

 Kepala Seksi Pelayan Usaha Perikanan 

 Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil 

Perikanan 

 Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan 

c. Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahi : 

 Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya 

 Kepala Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan 

 Kepala Seksi Sumber Daya Ikan 

d. Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahi : 

 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 

 Kepala Seksi Pengembangan Budidaya 

 Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan. 
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KEPALA DINAS PERIKANAN 

(1) Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintah 

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang 

perikanan meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi  

kesekretariatan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, 

perikanan tangkap, dan perikanan budidaya berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 

Kepala Dinas  Perikanan  mempunyai  fungsi: 

1. perumusan kebijakan di bidang  perikanan;  

2. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan; 

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan; 

4. pelaksanaan administrasi  di bidang perikanan; dan 

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

(3) Uraian tugas  Kepala Dinas Perikanan adalah sebagai berikut: 

1. mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan  Dinas 

Perikanan berdasarkan kebijakan umum daerah dan ketentuan 

yang berlaku; 

2. menyusun konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas Perikanan 

sesuai dengan program yang telah ditetapkan; 

3. membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang  di 

lingkungan Dinas  Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku; 

4. mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang 

sesuai ketentuan yang an rencana kerja; 

5. melaksanakan perumusan kebijakan bidang perikanan sesuai 

hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 
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6. melaksanakan  evaluasi, pelaporan, dan pemberdayaan nelayan 

kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di 

bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten, pengelolaan dan  penyelenggaraan Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

7. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap program 

dan kegiatan Dinas Perikanan sesuai  ketentuan yang berlaku; 

8. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

9. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Perikanan kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah sesuai pencapaian dan target kinerja; 

dan 

10. melaksanakan  tugas kedinasan lain yang terkait bidang 

perikanan yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya 

 

SEKRETARIAT 

Sekretaris Dinas Perikanan 

(1) Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

operasional dibidang kesekretariatan meliputi penyiapan perumusan   

kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas sdan pemberian dukungan 

administrasi, pengelolaan aset, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan tugas administrasi  umum, kepegawaian,  

perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretaris Dinas Perikanan mempunyai fungsi: 

1. penyiapan perumusan  kebijakan tugas administrasi Dinas 

Perikanan; 
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2. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di  lingkungan 

Dinas Perikanan; 

3. pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas Perikanan; 

4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas administrasi di lingkungan Dinas Perikanan; 

5. pembinaan teknis  fungsi kesekretariatan; dan 

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Sekretaris Dinas Perikanan adalah sebagai berikut: 

1. merencanakan program operasional Sekreteriat Dinas Perikanan 

berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang 

berlaku; 

2. membagi tugas kepada kepala Sub   lingkup Sekretariat 

berdasarkan rencana kerja; 

3. mengatur  pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup 

Sekretariat sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan; 

4. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan kesekretariatan 

sesuai dengan hasil analisis dan ketentuan yang berlaku; 

5. 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; 

6. melaksanakan koordinasi, perencanaan, program/ kegiatan  

penyusunan administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan 

penyusunan laporan kinerja dinas sesuai dengan sasaran dan 

indikator kinerja; 

7. melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, 

pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan 

penetapan pejabat perbendaharaan, penatausahaan hasil 
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pemeriksaaan dan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai  

ketentuan yang berlaku; 

8. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan 

penyusunan laporan program pengendalian, penatausaaan, 

pengelolaan informasi, dokumentasi barang serta layanan 

pengadaan barang/jasa sesuai dengan  ketentuan yang berlaku; 

9. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala sub Bagian lingkup 

Sekretariat  berdasarkan capaian kinerja; 

10. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup 

Sekretariat sesuai ketentuan  yang berlaku; 

11. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Perikanan 

sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 

 

Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian 

(1) Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai tugas 

memimpin dan melaksanakan kegiatan  umum, aset dan 

kepegawaian meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan serta  pelaksanaan administrasi umum, aset dan 

kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan  yang 

berlaku; 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian 

adalah sebagai berikut: 

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum, Aset dan 

Kepegawaian berdasarkan  program operasional sekretariat; 

2. memberi  petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Umum,  Aset 

dan  Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

3. mendistribusikan  tugas kepada bawahan Sub Bagian Umum, 

Aset dan Kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi; 
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4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan  

administrasi umum, aset dan kepegawaian sesuai hasil analisis 

data dan ketentuan yang berlaku; 

5. melaksanakan pelayanan kehumasan, keprotokoleran, rapat-

rapat dinas, pengurusan rumah tangga, keamanan, ketertiban 

dan kebersihan  kantor  sesuai ketentuan  yang berlaku; 

6. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman 

surat-surat naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta 

kearsipan berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku; 

7. 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; 

8. 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, berdasarkan pedoman dan 

ketentuan yang berlaku; 

9. melaksanakan pemantauan,  evaluasi dan  pengendalian  

pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum, aset dan 

kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang 

berlaku; 

10. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian 

Umum, Aset dan Kepegawaian  sesuai dengan  ketentuan yang 

berlaku; 

11. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Aset 

dan Kepegawaian sesuai pencapaian/target kinerja; dan 
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12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 

 

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan 

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan 

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan  

perencanaan, evaluasi dan keuangan meliputi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi 

perencanaan, evaluasi dan keuangan berdasarkan Peraturan 

Perundang-undang yang berlaku;  

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Keuangan adalah sebagai  berikut: 

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Keuangan berdasarkan  program operasional sekretariat; 

2. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan, 

Evaluasi dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan rencana 

kerja; 

3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian 

Perencanaan,  Evaluasi dan Keuangan berdasarkan tugas dan 

fungsi; 

4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

administrasi perencanaan, evaluasi dinas perikanan sesuai hasil 

analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

5. 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 ketentuan yang berlaku; 

6. melaksanakan  koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan 

rencana kerja anggaran dan rencana kerja perubahan anggaran 

dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
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7. 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,  berdasarkan 

ketentuan yang berlaku;  

8. melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi 

penyusunan laporan evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan kebijakan dinas perikanan sesuai 

ketentuan  yang berlaku; 

9. melaksanakan  pemantauan, evaluasi dan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan program sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

10. membimbing  pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian 

Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

11. membuat laporan  pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, 

Evaluasi dan Keuangan sesuai pencapaian/target  kinerja; dan 

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 

 

BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

(1) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

mempunyai tugas 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. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

mempunyai  fungsi: 

1. penyiapan  perumusan kebijakan pengolahan dan pemasaran 

hasil perikanan; 

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran 

hasil perikanan; 

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pemasaran 

hasil perikanan;  

4. pelaksanaan administrasi pengolahan dan pemasaran hasil  

perikanan; dan 

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perikanan adalah sebagai berikut: 

1. merencanakan operasional Bidang Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Perikanan berdasarkan rencana strategis dinas dan 

ketentuan yang berlaku; 

2. membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan  berdasarkan rencana kerja; 

3. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang  Pengolahan 

dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan; 

4. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan sesuai hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku; 

5. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa pengolahan 

pemasaran hasil perikanan sesuai dengan standarisasi dan 

ketentuan yang berlaku; 

6. mengawasi dan mengevaluasi  pelaksanaan tugas pelayanan 

penagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerbitan Surat 

Keterangan Asal (SKA) hasil Perikanan dan penerbitan 
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rekomendasi SIUP sesuai ketentuan yang berlaku; 

7. melaksanakan perencanaan, pengembangan, rehabilitasi dan 

pembangunan sarana prasarana dasar bidang pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan sesuai dengan data dan ketentuan         

yang berlaku; 

8. melaksanakan bimbingan, dan pembinaan untuk menumbuhkan 

minat masyarakat terhadap pengolahan dan pemasaran hasil 

perikanan sesuai   ketentuan yang berlaku;  

9. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai ketentuan  

yang berlaku; 

10. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pengolahan 

dan Pemasaran Hasil  Perikanan  sesuai ketentuan  yang  

berlaku;  

11. melaporkan  pelaksanaan tugas Bidang Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil  Perikanan sesuai  pencapaian/target kinerja; 

dan  

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 

 

Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan 

(1) Kepala Seksi Usaha Perikanan mempunyai tugas 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. 

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan adalah             

sebagai berikut: 

1. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Usaha Perikanan 

berdasarkan program  operasional bidang; 
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2. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pelayanan Usaha 

perikanan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pelayanan Usaha 

Perikanan  berdasarkan tugas dan fungsi; 

4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan 

usaha perikanan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang 

berlaku; 

5. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi pelaku usaha 

perikanan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku; 

6. melaksanakan Penagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan  

petunjuk Peraturan Daerah  Nomor 12 Tahun 2013 Tentang 

Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan  yang berlaku; 

7. melaksanakan pelayanan penerbitan Dokumen Surat Keterangan 

Asal (SKA) dan Rekomendasi SIUP terhadap pelaku usaha sektor 

perikanan sesuai ketentuan yang berlaku; 

8. melaksanakan  konsultasi dan koordinasi pengembangan usaha 

perikanan sesuai ketentuan yang berlaku; 

9. melaksanakan pemantauan evaluasi dan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan pelayanan usaha perikanan sesuai 

kebutuhan dan ketentuan yang berlaku; 

10. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pelayanan Usaha 

Ikan sesuai  ketentuan yang berlaku; 

11. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha 

Perikanan sesuai   pencapaian/target kinerja; dan 

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 

 

Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan 

(1) Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan 

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan   kegiatan 

pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan meliputi 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan 
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pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta  

pelaksanaan administrasi tugas pembinaan mutu dan pengolahan 

hasil perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil 

Perikanan adalah sebagai berikut: 

1. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan 

Hasil Perikanan  berdasarkan  program   operasional bidang; 

2. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pembinaan Mutu dan 

Pengolahan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan dan 

rencana kerja; 

3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pembinaan Mutu 

dan Pengolahan  Hasil  Perikanan berdasarkan tugas dan fungsi; 

4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

pembinaan  mutu dan pengolahan hasil perikanan sesuai hasil 

analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

5. melaksanakan perumusan sasaran  pelaksanaan pembinaan 

mutu dan pengolahan hasil perikanan sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

6. melaksanakan pengujian dan pengawasan mutu produk, proses 

pengolahan hasil kelautan dan perikanan sesuai standar dan 

ketentuan yang berlaku; 

7. mengembangkan sarana dan prasarana sistem rantai dingin (Cool 

Chain Sistem) di sentra kantong produksi sesuai kebutuhan dan 

ketentuan yang berlaku; 

8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan pengembangan kebijakan pembinaan mutu 

dan pengolahan hasil perikanan sesuai ketentuan yang berlaku; 

9. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pembinaan Mutu 

dan Pengolahan Hasil Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku; 
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10. membuat laporan  pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Mutu 

dan Pengolahan Hasil  Perikanan sesuai  pencapaian/target 

kinerja; dan 

11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 

 

Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan 

(1) Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai 

tugas 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. 

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan 

adalah sebagai berikut: 

1. merencanakan kegiatan Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil 

Perikanan berdasarkan program operasional bidang; 

2. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Promosi dan 

Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan dan 

rencana kerja; 

3. mendistribusikan  tugas kepada bawahan Seksi Promosi dan 

Pemasaran Hasil Perikanan  berdasarkan tugas dan fungsi; 

4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan promosi 

dan pemasaran hasil perikanan sesuai hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku; 

5. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi usaha-usaha 

pemasaran hasil perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

6. melaksanakan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan 

rehabilitasi sarana dan prasarana dasar pemasaran hasil 

perikanan yang disesuaikan dengan potensi dan ketentuan yang 

berlaku; 
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7. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan teknis 

serta promosi produk-produk olahan hasil perikanan dan 

peningkatan konsumsi kebutuhan ikan sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

8. melaksanakan pemantauan dan penyebaran informasi pasar dan 

promosi produk hasil perikanan sesuai ketentuan yang berlaku; 

9. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepada bawahan Seksi 

Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

10. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Promosi dan 

Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

11. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan 

Pemasaran Hasil Perikanan sesuai pencapaian/target kinerja; 

dan 

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 

 

BIDANG PERIKANAN TANGKAP 

Kepala Bidang Perikanan Tangkap 

(1) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas 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. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi: 

1. penyiapan perumusan kebijakan  perikanan tangkap; 

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan perikanan tangkap; 

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap; 
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4. pelaksanaan administrasi dinas perikanan tangkap;dan 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas  Kepala  Bidang  Perikanan Tangkap adalah  sebagai 

berikut: 

1. merencanakan operasional Bidang Perikanan Tangkap 

berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang 

berlaku; 

2. membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Perikanan 

Tangkap  berdasarkan rencana kerja; 

3. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang  Perikanan 

Tangkap  sesuai dengan tanggung jawab  yang diberikan; 

4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perikanan 

tangkap  sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

5. melaksanakan penyiapan bahan perumusan  rencana kerja dan 

kegiatan bidang perikanan tangkap sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

6. melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi standar teknis 

penangkapan dan  sumber daya  ikan sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

7. melaksanakan pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan 

pelayanan terhadap masyarakat perikanan tangkap sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

8. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang  

Perikanan Tangkap  berdasarkan  capaian kinerja; 

9. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang  Perikanan 

Tangkap sesuai ketentuan yang berlaku;  

10. melaporkan  pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap 

sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 
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Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap 

(1) Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai 

tugas 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. 

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap 

adalah sebagai berikut: 

1. merencanakan kegiatan Seksi Sarana Prasarana Perikanan 

Tangkap berdasarkan program operasional bidang; 

2. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Sarana Prasarana 

Perikanan Tangkap sesuai ketentuan yang berlaku; 

3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Sarana Prasarana 

Perikanan Tangkap  berdasarkan tugas dan fungsi; 

4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana 

prasarana perikanan tangkap sesuai hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku; 

5. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian yang berkaitan 

dengan sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai 

ketentuan  yang berlaku; 

6. melaksanakan penerapan dan pengembangan teknologi 

penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

7. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) sesuai ketentuan yang berlaku; 

8. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

penyiapan bahan perumusan  pedoman, kriteria, prosedur dan 

serta evaluasi pengembangan sarana prasarana perikanan 

tangkap sesuai ketentuan yang berlaku; 
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9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

10. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Sarana 

Prasarana Perikanan Tangkap sesuai ketentuan yang berlaku; 

11. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana 

Perikanan Tangkap  sesuai  pencapaian/target kinerja; dan 

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 

 

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan 

(1) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai 

tugas 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. 

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan 

adalah sebagai berikut: 

1. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha 

Penangkapan Ikan  berdasarkan  program operasional  bidang; 

2. memberi petunjuk  kepada  bawahan Seksi   Pengembangan 

Usaha Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan dan  rencana  

kerja;  

3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengembangan 

Usaha Penangkapan Ikan berdasarkan tugas dan fungsi; 

4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

pengembangan usaha  penangkapan ikan sesuai hasil analisis 

data dan ketentuan yang berlaku; 

5. melaksanakan identifikasi nelayan, kelompok nelayan, dan 

Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berbasis nelayan 
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perikanan tangkap serta pembinaan dan pengawasan secara 

berkelanjutan sesuai  ketentuan yang berlaku; 

6. melaksanakan pembinaan kelembagaan kelompok nelayan dan 

KUB serta untuk menjadi koperasi nelayan sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

7. melaksanakan penyiapan bahan perumusan  pelatihan 

pemanfaatan kapal penangkap ikan dan  alat tangkap ikan 

kepada nelayan sesuai ketentuan yang berlaku; 

8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian 

pelaksanakan kegiatan pengembangan usaha penangkapan ikan 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

9. membimbing  pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengembangan 

Usaha  Penangkapan Ikan  sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

10. membuat laporan  pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan 

Usaha Penangkapan Ikan  sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Kepala Seksi Sumber Daya Ikan 

(1) Kepala Seksi Sumber Daya Ikan mempunyai tugas 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; 

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Sumber Daya Ikan adalah sebagai 

berikut: 

1. merencanakan kegiatan Seksi Sumber Daya Ikan berdasarkan 

program operasional bidang; 

2. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Sumber Daya Ikan 

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 
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3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Sumber Daya 

Ikan berdasarkan tugas dan fungsi; 

4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan 

pengembangan  sumber daya ikan sesuai hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku; 

5. melaksanakan pendataan jumlah nelayan dan alat tangkap ikan 

serta jenis kapal/perahu  sesuai ketentuan yang berlaku; 

6. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi petugas dan 

pengumpul data statistik perikanan tangkap dan melakukan 

validasi data statistik perikanan tangkap sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

7. melakukan pendataan pemanfaatan kapal/perahu, alat tangkap 

dan jumlah produksi perikanan tangkap serta pendataan lokasi 

potensi perikanan tangkap sesuai ketentuan yang berlaku; 

8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan pengendalian sumber daya ikan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

9. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Sumber Daya 

Ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

10. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Ikan 

sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA 

Kepala Bidang Perikanan Budidaya 

(1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas 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, 
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pengembangan budidaya serta kesehatan ikan dan lingkungan 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan           yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi: 

1. penyiapan perumusan kebijakan  perikanan budidaya; 

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan  perikanan budidaya; 

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perikanan budidaya; 

4. pelakasanaan administrasi bidang perikanan budidaya; dan 

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya adalah sebagai 

berikut: 

1. merencanakan operasional Bidang Perikanan Budidaya 

berdasarkan rencana strategis dinas sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

2. membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Perikanan 

Budidaya berdasarkan rencana kerja; 

3. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Perikanan 

Budidaya  sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan; 

4. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan  di bidang 

Pembudidayaan Ikan sesuai hasil analisis data dan ketentuan               

yang berlaku; 

5. melaksanakan penyiapan perumusan pemberdayaan 

pembudidaya ikan kecil sesuai dengan sasaran dan ketentuan 

yang berlaku; 

6. melaksanakan penyiapan perumusan  pengelolaan 

pembudidayaan ikan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan 

yang berlaku; 

7. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang 

Perikanan Budidaya berdasarkan capaian kinerja; 

8. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Perikanan 

Budidaya sesuai ketentuan yang berlaku;  



 
 

 

RENSTRA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI 2016 - 2021 

22 

9. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya 

sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 

(1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai 

tugas 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. 

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan 

Budidaya adalah sebagai berikut: 

1. merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan 

Budidaya berdasarkan  program operasional bidang; 

2. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Sarana dan Prasarana 

Perikanan Budidaya sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Sarana dan 

Prasarana Perikanan Budidaya  berdasarkan tugas dan fungsi; 

4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana 

dan prasarana perikanan budidaya sesuai  hasil analisis data 

dan ketentuan yang berlaku; 

5. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana 

prasarana pembudidayaan termasuk saluran tambak dan kolam 

di wilayah kabupaten  sesuai dengan sasaran dan ketentuan 

yang berlaku; 

6. melaksanakan penerapan teknologi standar dan pedoman tata 

operasional sarana dan prasarana budidaya sesuai dengan 

kebutuhan dan ketentuan yang berlaku; 
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7. melaksanakan penyiapan bahan perumusan  program serta 

evaluasi dan monitoring pengembangan sarana dan prasarana 

perikanan budidaya  sesuai dengan standar dan ketentuan yang 

berlaku; 

8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan budidaya 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

9. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Sarana dan 

Prasarana Perikanan Budidaya  sesuai ketentuan yang berlaku; 

10. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan 

Prasarana Perikanan Budidaya  sesuai pencapaian/target 

kinerja; dan 

11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan  oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 

 

Kepala Seksi Pengembangan Budidaya 

(1) Kepala Seksi Pengembangan Budidaya mempunyai tugas 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; 

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Budidaya adalah              

sebagai berikut: 

1. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Budidaya 

berdasarkan program operasional bidang; 

2. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengembangan 

Budidaya  sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengembangan 

Budidaya  berdasarkan tugas dan fungsi; 



 
 

 

RENSTRA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI 2016 - 2021 

24 

4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

pengembangan budidaya  sesuai hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku; 

5. melaksanakan kegiatan identifikasi, pembinaan dan 

pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi data 

potensi kawasan perikanan budidaya sesuai dengan sasaran dan 

ketentuan yang berlaku;  

6. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengkajian 

terhadap penerapan teknologi kelembagaan dan pola usaha 

perikanan budidaya sesuai ketentuan yang berlaku;  

7. melaksanakan  pengumpulan, pengolahan analisa serta 

penyajian data statistik perikanan budidaya sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan   

pengembangan budidaya sesuai ketentuan yang berlaku; 

9. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengembangan 

Budidaya  sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

10. membuat laporan  pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan 

Budidaya sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 

 

Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 

(1) Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas  

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; 

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah 

sebagai berikut: 
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1. merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 

berdasarkan program operasional bidang; 

2. memberi petunjuk  kepada bawahan Seksi Kesehatan Ikan dan 

Lingkungan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Kesehatan Ikan 

dan  Lingkungan  berdasarkan tugas dan fungsi; 

4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kesehatan 

ikan dan lingkungan sesuai hasil analisis data dan ketentuan 

yang berlaku; 

5. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan ikan dan 

lingkungan pada unit kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 

6. melaksanakan pendataan dan analisis, melakukan pencegahan 

dan pengendalian terhadap jenis penyakit pada komoditas 

Perikanan Budidaya  sesuai ketentuan yang berlaku; 

7. 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; 

8. melaksanakan pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

9. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Kesehatan Ikan 

dan Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku; 

10. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Ikan dan 

Lingkungan sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 
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PEJABAT FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN 

Penyuluh Perikanan 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam 

Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Ketrampilan. 

(2) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang -undangan  

yang berlaku. 

 

2.2 Sumber Daya  Dinas Perikanan Kabupaten Banggai   

 Kondisi dan potensi yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten 

Banggai seperti susunan kepegawaian, sarana dan prasarana merupakan 

faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam 

mencapai Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai. Untuk 

melaksanakan kegiatan, Dinas Perikanan Kabupaten Banggai didukung 

oleh sumber daya manusia sebanyak 105 (seratus lima) orang yang terdiri 

dari: 

 

Tabel 1.  Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan 

Sumber  :  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai 

Tahun 2016 

 

 

 

Pegawai Jumlah (Orang) 

Pejabat Eselon II 

Pejabat Eselon III 

Pejabat Eselon IV 

Non Eselon 

Honorer 

1 

4 

14 

56 

36 

 111 
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Tabel 2. Susunan Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Kualifikasi 

Pendidikan 

No Golongan 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi 

Pendidikan (Orang) 

S2 S1 D3/SLTA SLTP 

1. IV 3 3 - - 

2. III 2 34 10 - 

3. II - - 23 - 

4. I - - - - 

5. Honorer - 13 23 - 

Jumlah 5 50 56  

Sumber  :  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai 

Tahun 2016 

 

Tabel 3. Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Golongan 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

(Orang) 

Laki-Laki Perempuan 

1. IV 5 1 

2. III 28 18 

3. II 14 9 

4. I - - 

5. Honorer 28 8 

Jumlah 75 36 

Sumber  :  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai 

Tahun 2016 

 

Sarana  dan Prasarana yang tersedia saat ini di Dinas Perikanan 

Kabupaten Banggai guna mendukung pelaksanaan program dan 

kegiatan sebagaimana pada table berikut: 
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NO URAIAN JUMLAH KET. 

1. Gedung  dan Kantor Dinas Perikanan 

Kabupaten Banggai 

1 Unit  

2. Bangunan Pos Pengawas Perikanan 5 Unit  

3. Bangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 4 Unit  

4. Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2 Unit  

5. Bangunan Balai Benih Ikan (BBI) 2 Unit  

6. Bangunan Pabrik Es 2 Unit  

7. Bangunan Pondok wisata 3 Unit  

8. Bangunan Pos Pengawas KKLD 1 Unit  

9. Bangunan Sentra Pengolahan Ikan Roa 12 Unit  

10. Bangunan Bangsal Pengolahan Filet Tuna 2 Unit  

11. Kios Outlet Ikan Roa 2 Unit  

12. Mess Petugas Sentra Pengolahan Ikan Roa 1 Unit  

13. Kios Pemasaran Hasil Perikanan 2 Unit  

14. Mobil Dinas 4 Unit  

15. Mobil Box Frezzer 1 Unit  

16. Motor Dinas 59 Unit  

17. Speed  Boat 2 Unit  

18. Kulkas 1 Unit  

19. Televisi 21” 1 Unit  

20. Peralatan Selam / Diving 1 Unit  

21. Sound Sistem 1 Unit  

22. Kursi Tamu / Sofa 4 Unit  

23. Radio SSB / All Band 5 Unit  

24. Handy Talky 18 Unit  

25. Mesik Ketik Manual 1 Unit  

26. AC 16 Unit  

27. Fax 1 Unit  

28. Pesawat Telpon 24 Unit  

29. Brankas 1 Unit  
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30. Proyektor 1 Unit  

31. Handy Cam 3 Unit  

32. Kamera Digital 5 Unit  

33. Komputer 12 Unit  

34. Laptop 12 Unit  

 

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai 

 Pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten 

Banggai didasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta 

kewenangan yang diberikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan 

yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dapat lebih terarah. Dengan 

demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten 

Banggai akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga tujuan setiap 

kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.  

Dalam situasi sekarang ini, Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, 

dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan 

fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Lebih jauh RPJMD 

2010-2015 mengamanatkan kegiatan prioritas dan prioritas bidang 

dalam bidang kelautan dan perikanan berupa: 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan. 

6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan. 

7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap. 

8. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi 

Perikanan. 
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Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja 

Dinas Perikanan Kabupaten Banggai pencapaian target kinerja selama 

periode 2011 – 2016 dapat dijelaskan melalui Lampiran tabel 2.1. 

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2011 - 2016 

apabila dilihat dari segi realisasi pagu anggaran guna mendukung 

ketercapaian target kinerja dapat dijabarkan dalam lampiran tabel 2.2.
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