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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas
berkat dan rahmat Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Revisi
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun
2016 – 2021.
Undang-undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

sistem

perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap satuan
kerja

pemeintahan

diwajibkan

membuat

rencana

strategis

sebagai

pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi
yang diembannya.
Dinas Perikanan Kabupaten Paser berkomitmen untuk membangun
Kabupaten Paser melalui tugas pokok dan fungsinya yang diamanatkan
oleh Peraturan Bupati Paser berhasil menyusun Rencana Strategis yang
fokus

pada

peningkatan

produksi

perikanan

serta

peningkatan

kesejahteraan masyarakat perikanan.
Rencana Strategis ini merupakan jawaban visi dan misi Dinas
Perikanan tahun 2016 -2021 yang menjadi acuan pembangunan perikanan
Kabupaten Paser. Dokumen Perencanaan ini merupakan janji yang harus
ditunaikan. Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari
pemangku

kepentingan

mensukseskan

dan

pembangunan

instansi
sektor

sektor

terkait

perikanan.

lainnya

Tugas

dalam

membangun

perikanan ke depan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas
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pemerintah semata. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dan sinergi dari
masyarakat luas dan kerja keras tanpa pamrih.
Atas jerih payah dari semua pihak yang memberikan masukan
dan sumbangsih pemikiran sehingga berhasil membuahkan dokumen
rencana strategis ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan.
Semoga buku ini bemanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Perikanan
Kabupaten Paser.

Tana Paser, 10 Agustus 2017
Kepala Dinas,

Hj. Ina Rosana, S.Pi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720322 199703 2 004
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pembangunan Perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan
sektor Perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis
kepentingan nasional dengan 3 pilar pembangunan yaitu kedaulatan,
keberlanjutan dan kesejahteraan, dimana sektor perikanan merupakan
bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Paser dan secara
prinsipil direncanakan serta disusun sebagai satu kesatuan perencanaan
pembangunan nasional, dilakukan bersama oleh seluruh kepentingan,
diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dengan memperhatikan potensi
dan prioritas daerah serta dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dan
dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan bidang
perikanan diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan
upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi
merupakan upaya integrasi yang saling memperkuat dalam rangka
percepatan pembangunan perikanan, terutama untuk meningkatkan nilai
tambah dan daya saing produk perikanan.
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Rencana Strategis Tahun
2016-2021

disusun

untuk

dipergunakan

sebagai

pedoman

dalam

merencanakan dan merumuskan pelaksanaan program kerja pembangunan
perikanan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Hal tersebut
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didukung oleh kinerja aparatur dan kelembagaan dalam menghadapi
tuntutan masyarakat atas peningkatan penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik.
Rencana strategis (Renstra) merupakan hasil analisis lingkungan
internal dan eksternal yang responsif dalam jangka panjang terhadap
kondisi yang dihadapi daerah, berorientasi kedepan dan berupaya
membangunan masyarakat berbasis perspektif kebutuhan daerah, dengan
memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness) peluang
(opportunities) dan ancaman (threats) yang ada. Rencana strategis instansi
pemerintah memuat tujuan, sasaran strategis dan kebijakan dan program.
Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan yang
menjabarkan isu-isu permasalahan strategis pembangunan daerah yang
menjadi kewenangan Dinas Perikanan kabupaten Paser serta programprogram

strategis

yang

akan

dilaksanakan

untuk

memecahkan

permasalahan secara terencana, bertahap dan mempunyai tolak ukur serta
target pencapaian kinerja yang jelas melalui sumber pembiayaan APBD,
dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan.
Secara umum Renstra perangkat daerah diharapkan dapat
menjawab dua hal mendasar, yaitu :
a.

Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD
dalam lima tahun kedepan;

b.

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah
ditetapkan tercapai.
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Renstra

merupakan

turunan/jabaran

lebih

lanjut

dari

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser, yang
merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih dan merupakan pedoman
perencanaan bagi Dinas Perikanan dalam penyusunan Rencana Kerja
Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Dinas.

1.2. Landasan Hukum
a.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

c.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);

d.

Undang-undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
e.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5073) ;

f.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 ;
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Rencana

g.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

h.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

i.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun tentang Pedoman Penyusunan
dan Penetapan standar Pelayanan Minimal;

j.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

k.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah.

l.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ;
n.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

o.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

p.

Permendagri

Nomor

6

Tahun

2007

tentang

Petunjuk

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016 – 2021

Teknis

q.

SEB

Meneg

PPN/Kepala

Bappenas

dan

Mendagri

Nomor

A/SJ

Tahun

2007

tentang

0008/M.PPN/01/2007/050/264
Penyelenggaraan Musrenbang;
r.

Perda Kabupaten Paser Nomor 01 Tahun 2013 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Daerah nomor 21 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

s.

Perda RPJMD Nomor 7 Tahun 2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun
2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016 – 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan
a.

Maksud
Penyusunan Renstra Perangkat derah tahun 2016 – 2021 adalah untuk
mengimplementasikan

tujuan

dan

sasaran

RPJMD

Pemerintah

Kabupaten Paser yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas
Perikanan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.
b. Tujuan
-

Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi dan kegiatan
tahunan

dalam

kerangka

pencapaian

tujuan,

sasaran

dan

kebijakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan;
-

Untuk menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang
sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai
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dari penyusunan, penuangan kedalam dokumen Renstra hingga
penjabaran kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan APBD.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB

I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

1.5. Kedudukan dan Peran Renstra SKPD Dalam Perencanaan
Daerah
BAB

BAB

II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2

Sumber Daya Aparatur

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

2.4

Tantangan, Peluang dan Pengembangan Program Dinas
Perikanan Kabupaten Paser

III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

3.3

Analisis Isu-Isu Strategis SKPD

3.4

Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu
Dilakukan
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BAB IV

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2

Strategi dan Kebijakan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KE RPJMD

BAB VII

PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.5. Kedudukan dan Peran Renstra SKPD Dalam Perencanaan Daerah
Renstra SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi dasar penyusunan
Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas.
Visi dan Misi Bupati Paser diterjemahkan dalam Renstra Dinas
secara sistematis, sinergi dan terpadu dengan lebih teknis, meliputi :
Tujuan,

Strategi,

Program

Pencapaiannya.
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Prioritas,

Kegiatan

serta

Tolok

Ukur

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASER

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
Dinas Perikanan Kabupaten Paser merupakan pemisahan dari
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Paser tertanggal 1 April 2013
berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik
Indonesia

No.26/Permen-KP/2016

tentang

Pedoman

Nomenklatur

Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupatenn/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidan
Kelautan dan Perikanan.
Sehubungan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan

Negeri No

26/PERMEN-KP/2016

maka

telah

dilakukan

Pengukuhan oleh Bupati Paser tanggal 30 Desember 2016 telah
perubahan nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Paser menjadi
Dinas Perikanan Kabupaten Paser yang menyelenggarakan fungsi dalam
hal :
1.

Perumusan kebijakan yang meliputi pemberdayaan masyarakat kecil,
dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang
pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 ( satu ) daerah kabupaten/
kota dan pengelolaan pembudidaya ikan;

2.

Pelaksanaan kebijakan yang meliputi pemberdayaan masyarakat kecil,
dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP dibidang
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pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 ( satu ) daerah kabupaten/
kota dan pengelolaan pembudidaya ikan;
3.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang meliputi Pemberdayaan
masyarakat kecil, dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP
di bidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 ( satu ) daerah
kabupaten/ kota dan pengelolaan pembudidaya ikan;

4.

Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten; dan

5.

Pelaksanaan fungsi lain yang terkait dibidang kelautan dan perikanan
yang diberikan oleh Bupati

Organisasi Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang
membawahi 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) UPTD.
Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan ada 9 (sembilan) seksi
dibawah 3 (tiga) bidang tersebut. Masing-masing memiliki tugas pokok dan
fungsi sebagai berikut :
1.

Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan
program, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan rumah tangga
dinas, dan memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di
lingkungan dinas.
Untuk melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan
fungsi :

a. pelaksanaan

penetapan

penyusunan

perencanaan

program

kegiatan dinas;

b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja
dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
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c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas;
d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang
meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfataan dan
pendayagunaan;

e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program
kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

f.

pelaksanaan

penataan

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan,

administrasi kepegawaian dan kediklatan;

g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan
dokumentasi; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan
fungsi sekretariat.

2.

Bidang Perikanan Tangkap
Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan
pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan
program kegiatan Teknologi Penangkapan Ikan, Sarana dan Prasarana
Perikanan Tangkap, Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pelayanan
Usaha Penangkapan Ikan.
Untuk

melaksanakan

tugas

Bidang

Perikanan

Tangkap

menyelenggarakan fungsi :
a.

pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan
program kegiatan teknis pelaksanaan teknologi penangkapan ikan,
sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengelolaan sumber
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daya ikan dan pelayanan usaha penangkapan ikan sesuai dengan
rencana strategis pemerintah daerah;
b.

pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan
teknologi penangkapan ikan, sarana dan prasarana perikanan
tangkap, pengelolaan sumber daya ikan dan pelayanan usaha
penangkapan

ikan

sesuai

dengan

perencanaan

strategis

Pemerintah dan Provinsi;
c.

pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah
laut kewenangan kabupaten; pelaksanaan pengkoordinasian dan
estimasi stok ikan diwilayah perairan kewenangan kabupaten;

d.

pelaksanaan

pengoordinasian,

perlindungan

pelestarian

dan

pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan kewenangan
kabupaten;
e.

pelaksanaan dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola
migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan
kabupaten meliputi :
1.

dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan
ikan;

2.

dukungan

pembangunan

dan

pengelolaan

pelabuhan

perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain;
3.

dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal
penangkap ikan; dan

4.

dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan
ikan.
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f.

pelaksanaan pengkajian penetapan pemberian izin penangkapan
dan pengangkutan ikan penggunaan kapal perikanan sampai
dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;

g.

pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan pelaksanaan
pemungutan perikanan kewenangan kabupaten;

h.

pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah
kewenangan kabupaten;

i.

pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan
nelayan kecil;

j.

pelaksanaan

perumusan

kelembagaan

dan

penetapan

kebijakan

ketenagakerjaan

peningkatan

perikanan

tangkap

kewenangan kabupaten;
k.

pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan sistem permodalan,
promosi dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan
kabupaten;

l.

pelaksanaan

pengoordinasian

pembangunan

serta

kebijakan

pengelolaan

penetapan

pelabuhan

lokasi

perikanan

kewenangan kabupaten;
m. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan pembuatan alat
penangkap
penginderaan

ikan

dan

jauh

penggunaan

untuk

peralatan

penangkapan

ikan,

bantu

dan

kebijakan

pembangunan kapal perikanan, kebijakan pemeriksaan fisik kapal
perikanan berukuran sampai dengan 10 GT, kebijakan dan
standarisasi kelaikan kapal perikanan;
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n.

pelaksanaan pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT;

o.

pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di
Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

p.

pelaksanaan

dan

koordinasi

kebijakan

pemanfaatan

dan

penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten;
q.

pelaksanaan konsolidasi

dan

Koordinasiaan

penyelenggaraan

proram pelaksanaan penelitian dan penyelenggaraan teknologi di
bidang perikanan tangkap;
r.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi
pelayanan

seksi

teknologi

penangkapan

ikan,

sarana

dan

prasarana perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan dan
pelayanan usaha penangkapan ikan; dan
s.

pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan
fungsi Bidang Perikanan Tangkap.

3.

Perikanan Budidaya
Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan
pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan
program kegiatan Teknologi Budidaya dan Pembenihan, Sarana dan
Prasarana Perikanan Budidaya, Pengendalian Lingkungan Budidaya dan
Kesehatan Ikan.
Untuk melaksanakan tugas Bidang
menyelenggarakan fungsi :
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Perikanan Budidaya

a.

pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan
program kegiatan teknis pelaksanaan teknologi budidaya dan
pembenihan,

sarana

dan

prasarana

perikanan

budidaya,

pengendalian lingkungan budidaya dan kesehatan ikan sesuai
dengan rencana strategis pemerintah daerah;
b.

pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan
teknologi budidaya dan pembenihan, sarana dan prasarana
perikanan budidaya, pengendalian lingkungan budidaya dan
kesehatan ikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan
kriteria yang ditetapkan pemerintah;

c.

pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengelolaan budidaya
perikanan dan pembenihan, sarana dan prasarana perikanan
budidaya, pengendalian lingkungan budidaya dan kesehatan ikan;

d.

pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan pembudidayaan ikan
dan kebijakan mutu benih/ induk ikan;

e.

pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha
Perikanan

(IUP)

dibidang

pembudidayaan

ikan

yang

tidak

menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten
f.

pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan keramba jaring
apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan;

g.

pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan pembudidayaan ikan
dan perlindungannya;

h.

pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan pengawasan alat
pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan
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unit

pengelolaan

kesehatan

ikan

dan

lingkungannya

serta

pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
i.

pelaksanaan

perumusan

penetapan

kebijakan

pemasukan,

pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan
ikan;
j.

pelaksanaan

perumusan

penetapan

kebijakan

rekomendasi

ekspor, impor, induk dan benih ikan;
k.

pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan produk pembenihan
perikanan di air tawar, air payau dan laut;

l.

pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan mutu benih/induk
ikan;

m. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan, pembangunan dan
pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut;
n.

pelaksanaan

perumusan

penetapan

kebijakan

pengadaan,

penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan
kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
o.

pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan perizinan dan
penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak
menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten;

p.

pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan akreditasi lembaga
sertifikasi perbenihan ikan;

q.

pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan pembinaan tata
pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
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r.

pelaksanaan

pemberian

bimbingan

penyusunan zonasi lahan dan

perairan

teknis

pelaksanaan

untuk kepentingan

perikanan dalam wilayah kabupaten;
s.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi
pelayanan seksi teknologi budidaya dan pembenihan, sarana dan
prasarana perikanan budidaya, pengendalian lingkungan budidaya
dan kesehatan ikan; dan

t.

pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan
fungsi bidang Perikanan Budidaya.

4.

Bidang Penguatan dan Daya Saing Produk Perikanan
Bidang Penguatan dan Daya Saing Perikanan mempunyai
tugas

melaksanakan

penyiapan

koordinasi,

fasilitas

perumusan,

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan
pembinaan mutu produk perikanan, Pengembangan usaha produk
perikanan dan pemasaran produk perikanan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang
Penguatan dan Daya Saing Produk Perikanan menyelenggarakan
fungsi :
-

pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan
program kegiatan teknis pelaksanaan pembinaan mutu produk
perikanan,

pengembangan

usaha

produk

perikanan,

dan

pemasaran produk perikanan sesuai dengan rencana strategis
pemerintah Kabupaten;
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-

pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan
pengendalian mutu produk perikanan, pengembangan usaha
produk perikanan dan pemasaran produk perikanan sesuai dengan
perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten;

-

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembinaan
mutu produk perikanan, pengembangan usaha produk perikanan
dan pemasaran produk perikanan sesuai dengan perencanaan
strategis Pemerintah Kabupaten

-

Pelaksanaan

pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

penyiapan

bahan

penguatan dan daya saing produk perikanan;
-

Pengumpulan

data,

identifikasi,

analisis,

rumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan mutu produk
perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria
yang ditetapkan pemerintah;
-

Melaksanakan urusan pembinaan mutu produk perikanan
Pelaksanaan

pengendalian

mutu

di

unit

pengolahan,

alat

transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip
Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau hazard Analysis Critical

Control Point (HACCP).
-

Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik
dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya yang
dihasilkan pasca produksi perikanan;

-

Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi
sistem mutu produk perikanan;
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-

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan
program kegiatan pembinaan mutu produk perikanan, dan

-

Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi
Seksi Bina Mutu dan diversifikasi produk perikanan

-

Melaksanakan

urusan

pengembangan

usaha

pengolah

dan

pemasar produk perikanan.
-

pelaksanaan

penyusunan

perencanaan

program

kegiatan

pengembangan usaha produk perikanan sesuai dengan rencana
strategis pemerintah daerah;
-

pelaksanaan

penyiapan

bahan

dan penyusunan

perumusan

penetapan kebijakan pengembangan usaha pengolah dan pemasar
produk perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan
kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
-

pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan
pengembangan usaha pengolah dan pemasar produk perikanan
sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang
ditetapkan Pemerintah;

-

pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha
produk perikanan;

-

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pengembangan usaha pengolah dan pemasar produk perikanan;

-

pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha
pengolah dan pemasar produk perikanan;
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-

pelaksanaan

kebijakan pengembangan usaha pengolah dan

pemasar produk perikanan;
-

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan
pengembangan usaha pengolah dan pemasar produk perikanan;
dan

-

pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi
Seksi pengembangan usaha produk perikanan.

-

melaksanakan urusan kelembagaan usaha dan pelayanan usaha
produk perikanan.

-

pelaksanaan

penyusunan

perencanaan

program

kegiatan

Kelembagaan usaha dan pelayanan usaha produk Perikanan sesuai
dengan rencana strategis pemerintah daerah;
-

pelaksanaan

penyiapan

bahan

dan penyusunan

perumusan

penetapan kebijakan kelembagaan usaha dan pelayanan usaha
produk perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan
kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
-

pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan
Kelembagaan usaha dan pelayanan usaha produk perikanan sesuai
dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan
Pemerintah;

-

pelaksanaan pembinaan dan bimbingan Kelembagaan usaha dan
pelayanan usaha produk Perikanan;

-

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kelembagaan usaha dan pelayanan usaha produk Perikanan;
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-

pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas
kelembagaan dan SDM pelaku usaha pasca produksi perikanan;

-

Pelaksanaan Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar
ikan;

-

pelaksanaan sistem informasi pasar produk perikanan di wilayah
kabupaten;

-

pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan pengelolaan data
statistik perikanan tangkap;

-

pelaksanaan

penyusunan perumusan kebijakan investasi dan

promosi usaha produk perikanan;
-

pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha produk
perikanan;

-

pelaksanaan kebijakan perizinan usaha produk perikanan di
kabupaten;

-

pelaksanaan kebijakan perizinan usaha produk perikanan di
kabupaten;

-

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan
seksi Kelembagaan usaha dan pelayanan usaha produk perikanan;
dan

-

pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi
Seksi Kelembagaan usaha dan pelayanan usaha produk Perikanan.
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASER
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN UMUM &
KEPEGAWAIAN

BIDANG PERIKANAN TANGKAP

BIDANG PERIKANAN
BUDIDAYA

BIDANG PENGEMBANGAN DAYA
SAING

SEKSI SARANA & PRASARANA
PERIKANAN TANGKAP

SEKSI KELEMBAGAAN DAN
PERIZINAN USAHA
PEMBUDIDAYA IKAN

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA
PRODUK PERIKANAN

SEKS PEMBERDAYAAN
NELAYAN KECIL

SEKSI PEMBINAAN
PEMBUDIDAYA IKAN

SEKSI PEMASARAN PRODUK
PERIKANAN

SEKSI PENGELOLAAN
SUMBERDAYA IKAN DAN
PERIZINAN PENANGKAPAN

SEKSI SARANA PRASARANA
PERIKANAN BUDIDAYA

SEKSI BINA MUTU PRODUK
PERIKANAN

UPTD
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2.3. Sumber Daya Aparatur
Dinas Perikanan Kabupaten Paser memiliki 56 Pegawai Negeri terdiri
dari 36 PNS dan 20 PTT di tambah tenaga pendamping dari Kementrian
sebanyak 4 orang. Tabel 1 berikut menyajikan informasi tentang keadaan
pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Paser berdasarkan Status, Klasifikasi
dan Golongan tahun 2017.
Tabel 1.

Keadaan

Pegawai

Dinas

Perikanan

Kabupaten

Paser

berdasarkan Status, Klasifikasi dan Golongan
Teknis
Gol

PNS

IV

5

-

III

18

II

Administrasi

Capeg Honor

Honor Jumlah

PNS

Capeg

-

-

-

-

5

-

-

2

-

8

23

8

-

-

8

-

9

25

I

-

-

-

-

-

3

3

Jumlah

26

-

-

10

-

20

56

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan status pendidikan dan spesialisasi
terlihat pada tabel 2 berikut.
Tabel 2.

Jumlah pegawai Dinas Perikanan Kab. Paser menurut status
pendidikan dan spesialisasi

No.

Tingkat Pendidikan

Teknis

Non Teknis

Jumlah

1

Pasca Sarjana (S2)

4

1

5

2

Sarjana (S1)

11

4

15

3

Sarjana Muda (Diploma)

4

1

5

4

SLTA

-

7

7

5

SLTP

-

-

-

6

SD

-

-

-

19

13

32

Jumlah
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Tabel 3.

Keadaan Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten
berdasarkan Jabatan, Jenis kelamin dan Golongan

Jenis Kelamin
Jabatan

Paser

Golongan

Jumlah

Lakilaki

Perempu
an

I

II

III

IV

Kepala Dinas

1

-

1

-

-

-

1

Sekretaris

1

1

-

-

-

-

1

Kepala Bidang

3

3

-

-

-

-

3

Kasubbag / Kasi

13

9

4

-

-

19

-

Pelaksana
(CPNS/PNS)

16

10

6

-

8

7

-

20

14

6

-

-

-

-

54

37

17

-

8

26

5

Pelaksana
(Honorer)
Jumlah

2.4. Kinerja Pelayanan PD
Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan sesuai dengan Tugas Pokok dan
Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada
masyarakat bidang

Perikanan dalam pelayanan kepada masyarakat

khususnya para pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten Paser.
Penyelenggaraan

Pelayanan

yang

dilaksanakan

oleh

Dinas

Perikanan Kabupaten Paser kepada masyarakat pada dasarnya untuk
memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam
hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Paser melakukan upaya dan langkahlangkah

serta

mensikapi

respon

dan

perkembangan capaiannya sebagai berikut :
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harapan

masyarakat,

adapun

1.

Peningkatan Produksi dan produktivitas hasil perikanan
Dari tujuan diatas indikator kinerja sasaran yang diharapkan adalah
meningkatnya produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, benih
udang, pengolahan dan konsumsi ikan.
a.

Produksi perikanan
Pada tahun 2016 total produksi perikanan mencapai 23.149 ton,
jumlah produksi tersebut berasal dari usaha perikanan tangkap
sebesar 10.797 ton atau 46,11% dan produksi perikanan budidaya
sebesar 12.351 ton atau 53,89% dari total produksi perikanan.
Produksi perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi penurunan
rata-rata mencapai 4,4% per tahun, yang mana penurunan terjadi
pada produksi usaha perikanan budidaya rata-rata per tahun
sebesar 7,8%, dan produksi budidaya belum mampu mencapai
target sebesar 23% per tahun, tidak tercapainya target tersebut
antara lain tingginya target produksi yang direncanakan pada setiap
tahunnya, kerusakan pada fasilitas sarana dan prasarana budidaya
keramba dan rumput laut disebabkan terjadi kegagalan panen,
rendahnya SDM baik aparatur (penyuluh yang terbatas) maupun
pembudidaya ikan. Sedangkan untuk perikanan tangkap mengalami
peningkatan pertahun rata-rata 1%, jika dibandingkan dengan
target per tahun naik rata-rata 1% dan dapat mencapai target yang
direncanakan dalam Renstra, namun penangkapan ikan di perairan
laut Kabupaten Paser harus memperhatikan sumberdaya lestari
yang diperbolehkan dilakukan penangkapan yaitu potensi lestari
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sumberdaya ikan sebesar 17.000 ton, dari seluruh potensi
sumberdaya ikan yang diperbolehkan untuk dilakukan penangkapan
hanya sebesar 13.600 ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi
lestari, sementara telah dimanfaatkan sebesar 10.452 ton pada
tahun 2015 atau 62% dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan
(JBT), sementara total produksi perikanan tangkap (dilaut dan
perairan umum adalah 10.563 ton. Potensi perikanan tangkap masih
dapat

dikembangkan

dengan

keanekaragaman

hayati

laut

kabupaten Paser yang memiliki serta potensi besar untuk terus
dimanfaatkan baik untuk kepentingan ekonomi produktif maupun
konservasi.
Secara rinci perkembangan produksi perikanan tahun 2011-2015
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.

Produksi Perikanan menurut Kegiatan tahun 2011 - 2015
Produksi
Uraian

Kenaikan
Rata2(%)

2011

2012

2013

2014

2015

10,220,5

10.275,2

10.303,0

10.245,1

10.563,4

1

10.008,9

10.073,7

10.123,0

10.134,3

10.451,8

0,8

211,6

201,5

180,5

110,8

111,6

-21,1

Budidaya

18.522,3

18.535,4

9.919,2

11.426,2

12.348,1

-7,8

-

Tambak

9.454,6

9.472,7

9.463,7

10.429,5

11.176,8

3,4

-

Kolam

36,1

37,7

36,1

43,9

125,0

28,2

-

Keramba

12,6

10,9

6,5

7,1

6,4

-12,7

-

Rumput Laut

9.019,0

9.014,5

412,9

945,7

1.039,9

-35,0

28.742,9

28.810,6

20.222,2

21.671,3

22.911,5

-4,4

Penangkapan
- Perikanan Tangkap Laut
- Perikanan Tangkap Umum

Total
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b.

Produksi Benih Udang
Kenaikan rata-rata produksi benih udang selama 5 tahun terakhir
sebanyak 4,2%, sedangkan target kenaikan produksi adalah 27,2%.
sehingga capaian terhadap target adalah 15,4%.

Tabel 5.

Perkembangan Produksi Benih Udang di BBU Tanjung Aru

Uraian
Produksi
Udang

c.

Benih

Produksi
2011
2.500.000

2012
2.800.000

2013
3.899.948

2014
75.165

2015

Kenaikan
Rata2(%)

3.080.000

4,2

Konsumsi Ikan per Kapita
Konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Paser tergolong tinggi dan
telah

melampaui

standar

regional

dan

nasional.

Apabila

dibandingkan dengan capaian konsumsi ikan per kapita Kalimantan
Timur pada tahun 2015, yaitu sebesar 42 kg/kapita/tahun,
konsumsi ikan per kapita Kabupaten Paser berada di atas, yaitu 54
kg/kapita/tahun atau 128 % dari konsumsi ikan per kapita
Kalimantan Timur tersebut. Bila dibandingkan dengan pencapaian
konsumsi ikan nasional tahun 2015, yaitu 30,89 kg/kapita/tahun
maka konsumsi ikan di Kabupaten Paser telah mencapai 174,8%.
Perkembangan konsumsi ikan masyarakat selama 5 (lima) tahun
terakhir rata-rata mencapai 5,5% per tahun sedangkan target 5 %
dan tingkat capaian 110%.
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Tabel 6.

Perkembangan Konsumsi Ikan per Kapita
Uraian

Produksi
2011

2012

2013

2014

2015

42,0

42,2

51,4

51,3

54,0

Konsumsi Ikan Kab. Paser
(kg/kp/th)

d.

Kenaikan
Rata2(%)
5,5

Produksi Ikan Olahan
Produksi ikan olahan pada tahun 2014 mencapai 819,3 ton atau
meningkat 9,91% dari tahun 2013. Sedangkan produksi ikan olahan
tahun 2015 mencapai 926,2 ton atau terjadi kenaikan 13,5% dari
tahun 2014.

Adanya kenaikan rata-rata selama 5 tahun terakhir

mencapai 0,19% atau nilai capaian adalah 19,7% dari target.

Tabel 7.

Perkembangan Produksi Ikan Olahan tahun 2011 - 2015

Uraian
Produksi Ikan Olahan
(ton)

2.

Produksi
2011

2012

2013

2014

2015

387

353

745,4

819,3

926,2

Kenaikan
Rata2(%)
0,19

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha Kelautan
dan Perikanan
Indikator kinerja sasaran dari tujuan tersebut adalah meningkatnya SDM
pelaku usaha kelautan dan perikanan. Jumlah pelaku usaha kelautan
dan perikanan (tenaga kerja) mengalami penurunan sebesar 0,01%
pada nelayan, 0,01% pada pembudidaya ikan, sedangkan pada
pengolah ikan terjadi kenaikan 0,16% dan kenaikan 0,07% pada
pemasar ikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 8.

Perkembangan
2010 - 2015

Jumlah

Pelaku

Usaha

Perikanan

Produksi

Uraian
2011

2012

2013

2014

2015

Tahun

Kenaikan
Rata2(%)

Pembudidaya Ikan org)

4.478

4.481

4.256

4.616

4.239

-0,01

Nelayan (org)

3.436

3.377

3.550

3.379

3.324

-0,01

Pengolah Ikan (org)

904

867

1.262

1.336

1.867

0,16

Pemasar Ikan (org)

1.569

1.743

1.937

2.152

2.152

0,07

3.

Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
Sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya masyarakat/nelayan
yang paham tentang kelestarian sumberdaya dan kesadaran hukum
melalui adanya kegiatan pembinaan dan sosialisasi.

2.5. Evaluasi Indikator Kinerja Anggaran
Indikator kinerja anggaran program dan kegiatan yang dilakukan
evaluasi adalah program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2011 - 2015
sesuai dengan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana
pada Peraturan Bupati Paser Nomor 6 Tahun 2013. Program dan kegiatan
tersebut didukung dari dana APBD Kabupaten Paser baik dari sumber dana
Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Target
dan realisasi anggaran pada masing-masing program Tahun
sebagai berikut :
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2013-2015

Tabel 9.

Target dan Realisasi Anggaran Program Tahun 2013 – 2015
2013

No
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Uraian Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan
Sarana
dan Prasarana Aparatur
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan Keuangan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pengembangan
Perencanaan, Data dan
Informasi
Kelautan,
Perikanan
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
Pesisir
Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
pengawasan
dan
pengendalian
sumberdaya kelautan
Peningkatan Kesadaran
dan Penegakan Hukum
dalam Pendayagunaan
Sumberdaya Laut
Pengembangan
Budidaya Perikanan
Pengembangan
Perikanan Tangkap
Optimalisasi
Pengelolaan
dan
Pemasaran Produksi
Peningkatan Kegiatan
Budaya
Kelautan
/
Perikanan
dan
Wawasan Lingkungan
Kepada Masyarakat
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Jumlah

2014
Real
(%)

Target (Rp)

2015
Real
(%)

Target (Rp)

Target (Rp)

Real
(%)

560.788.000

94,9

511.075.700

85,7

515.025.500

88,0

1.127.732.762

84,4

435.136.000

86,1

78.200.000

49,0

1.985.000

93,1

1.100.000

100

975.000

100

6.950.000

84,6

10.800.000

100

23.760.000

89,4

286.360.000

90,7

302.825.000

84,1

155.720.000

84,7

134.702.750

99,4

133.148.000

78,6

986.390.000

56,5

84.014.000

89,8

605.767.500

43,6

19.720.000

76,3

134.113.000

95,7

441.798.000

93,2

720.271.000

80,6

7.485.696.200

34,6

5.213.341.125

68,4

3.189.525.000

41,7

4.124.853.000

57,3

3.974.556.000

64,3

2.068.737.000

87,9

811.728.500

47,0

1.720.940.000

75,6

1.688.350.000

78,3

85.409.400

77,9

224.604.000

66,0

170.806.000

88,5

-

73.150.000

41,08

14.844.332.612
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50,4

13.575.091.325

69,9

9.690.629.500

70,0

2.6. Gambaran Pelayanan
Salah

satu

tugas

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

adalah

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan
perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk
mengemban tugas di atas dan dalam rangka mewujudkan kepastian
tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam
penyelenggaraan

pemerintahan

sesuai

dengan

asas-asas

umum

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka salah satu bentuk
pelaksanaan tugas tersebut berupa pelayanan kepada publik secara
maksimal.
Kelompok sasaran pelayanan diberikan kepada pelaku usaha
kelautan dan perikanan, antara lain nelayan, pembudidaya dan pengolah
ikan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 10.

No.

Daf tar Pelayanan Publik yang diberikan tahun 2013 – 2015

Jenis Pelayanan

Jumlah Pemohon (org)
2013

2014

2015

1.

Bukti Pencatatan Kapal Perikanan
(BPKP)

288

726

557

2.

Kartu Nelayan

856

1.122

636

3.

Penjualan Es Balok (Batang)

13.074

15.840

11.723

4.

Penjualan Benur Udang (Ekor)

783.889

2.141.200

Dinas Perikanan Kabupaten Paser memiliki UPTD Balai Benih Udang
(BBU) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang di dukung oleh Tempat
Pelelangan Ikan (TPI) dan Pabrik es yang memiliki fungsi pelayanan antara
lain sebagai berikut :
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1.

UPTD Balai Benih Udang
UPTD Balai Benih Udang berkedudukan sebagai unsur pelaksana
sebagian kegiatan teknis operasional penunjang Dinas Perikanan yang
antara lain mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembenihan
udang dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta
peningkatan teknik pembenihan. Untuk melaksanakan tugas tersebut
Balai Benih Udang mempunyai fungsi antara lain :
a.

Penghasil induk bermutu dalam rangka menunjang produksi benih
unggul dan pengendalian mutu benih.

b.

Penghasil benih unggul untuk keperluan budidaya udang di areal
pertambakan

c.

Fasilitasi

tempat

melaksanakan

adopsi

dan

adaptasi

teknik

pembenihan;
d.

Penyebaran benih udang unggul hasil teknologi pembenihan yang
sudah teruji di lapangan kepada pembudidaya tambak.

2. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Senaken
Pelabuhan

Pendaratan

Ikan

(PPI)

berkedudukan

sebagai

unsur

pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional penunjang Dinas
Perikanan. Dalam palaksanaan PPI mempunyai tugas antara lain sebagai
pelaksana pengelolaan Pelabuhan dan fungsi PPI antara lain adalah :
a.

Pelaksanaan bongkar muat hasil perikanan;

b.

Penjulan es balok.

Pendapatan dari retribusi hasil dari penjualan benur udang dan es balok
tahun 2013 - 2015 mengalami peningkatan pencapaian target PAD
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selama 3 tahun terakhir rata-rata tercapai sebesar 179,42 %, secara
rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 11.

Perkembangan PAD Retribusi penjulan Tahun 2013 - 2015
TARGET PAD

REALISASI PAD
(Rp)

% PENCAPAIAN
TARGET

NO.

TAHUN

1.

2013

38.800.000

130.670.000

336,78

2.

2014

175.000.000

177.535.000

101,45

3.

2015

175.000.000

175.065.000

100,04

129.600.000

161.090.000

179,42

(Rp)

RATA-RATA

Bentuk pelayanan lain kepada masyarakat yang dilakukan Dinas
Perikanan adalah sebagai berikut :
a.

Pelayanan rekomendasi permohonan bantuan sarana dan prasarana
kepada Pemerintah Provinsi.

b.

Pelayanan penerbitan TPKP bagi kapal nelayan berukuran < 5 GT.

c.

Memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait
dengan bidang kelautan dan perikanan.

d.

Memberikan pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan.

2.4. Tantangan, Peluang dan Pengembangan Program Dinas Perikanan
Kabupaten Paser
Dalam

upaya

pelaksanaan

dan

pengembangan

program

pembangunan Perikanan, dihadapkan pada beberapa tantangan yang harus
dapat dipecahkan, antara lain :
a.

Arah perdagangan bebas produk perikanan yang lebih mengutamakan
semangat kompetisi dibanding menumbuh-kembangkan;
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b.

Semakin pesatnya perkembangan produksi perikanan di Kota /
Kabupaten yang berbatasan

dapat

menjadi kompetitor bagi produk

Kabupaten Paser;
c.

Terjadinya pemanfaatan sumberdaya yang tidak ramah lingkungan;

d.

Kecenderungan menurunnya produksi perikanan budidaya;

e.

Menurunnya kualitas air tambak;

e.

Rendahnya SDM, kelembagaan kelompok dan penguasaan teknologi
bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan; dan

f.

Adanya ancaman penyakit ikan.
Untuk dapat menghadapi tantangan tersebut diatas Dinas Perikanan

memiliki beberapa peluang, yaitu :
a.

Tingginya animo masyarakat untuk berusaha di bidang perikanan;

b.

Jumlah Penduduk Kabupaten Paser dan Kabupaten/Kota sekitarnya
sebagai potensi konsumsi dan pasar;

c.

Besarnya peluang pemanfaatan potensi sumberdaya Kelautan dan
Perikanan sebagai peluang usaha dan lapangan kerja;

d.

Adanya komitmen yang kuat dari pemkab, pemprov dan pemerintah
pusat

dalam

mendukung

program

pembangunan

Kelautan

dan

Perikanan;
e.

Adanya kesempatan mengikuti diklat / bimtek struktural / fungsional;

f

Tersedia peraturan terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan
perikanan.
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BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI PELAYANAN
DINAS PERIKANAN

3.1. Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan Dinas Perikanan.
Permasalahan strategis yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten
Paser disusun berdasarkan kriteria : (i) menjadi sebab bagi masalah-masalah
lainnya, (ii) berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi pembangunan
sektor di masyarakat, (iii) dapat diselesaikan menggunakan kompetensi,
sumber daya dan program SKPD, (iv) dapat diselesaikan melalui peningkatan
kinerja SKPD, dan (v) jika berhasil ditangani, maka akan meningkatkan
eksistensi dan peran SKPD dalam pembangunan daerah. Adapun urutan
permasalahan strategis tersebut adalah sebagai berikut :
1.

Belum optimalnya pemanfaatan SDA dan SDM yang tersedia untuk
meningkatkan kualitas produksi sehingga merupakan peluang untuk
dikembangkan

melalui

penguatan

teknologi

yang

tepat

tanpa

mengesampingkan kelestarian sumberdaya alam;
2.

Wilayah laut dan darat merupakan potensi untuk pengembangan
perikanan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat di Kabupaten Paser;
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3.

Wilayah Pesisir Kabupaten Paser yang berada pada kawasan Cagar Alam
memberikan peluang pengembangan perikanan pada budidaya air
tawar;

4.

Perlunya penataan kelembagaan dan peningkatkan kualitas kemitraan
pada kelompok nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar;

5.

Belum dioptimalkannya kewenangan daerah dalam mengembangkan
sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk dapat meningkatkan daya
saing produk unggulan berbasis potensi wilayah;

6.

Belum

dimanfaatkannya

potensi

sumberdaya

yang

tersedia

dan

dukungan pemerintah untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan
promosi dalam pengembangan investasi;
7.

Perlunya keamanan produk hasil perikanan yang memenuhi standar
mutu yang bebas dari penggunaan bahan terlarang seperti formalin.

8.

Masih kurangnya validitas data, sapras dan infrastruktur guna membuka
peluang investasi; dan

9.

Sering terjadi komplik kepentingan antar nelayan terhadap daerah
penangkapan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
3.2.1.

Visi

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten
Paser 2016 - 2021, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk
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mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan
Kabupaten Paser 2016 - 2021 mempunyai landasan visi:
“Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan
Berkeadilan”
3.2.2.

Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kabupaten Paser 2016-2021 sebagai
Kabupaten Paser yang semakin

mandiri, sejahtera dan berkeadilan

diperlukan adanya misi sebagai perwujudan dari penjabaraan visi. Adapun
misi pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten
Paser 2016-2021 adalah:
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, energi dan
pemukiman
2. Meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan
3. Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan
berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
5. Memperkuat kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat lokal
Target capaian pembangunan program prioritas Kepala Daerah

dan

Wakil Kepala Daerah terpilih yang relevan dengan tugas dan fungsi SKPD
Dinas Perikanan Kabupaten Paser adalah pada Misi 3. Memperkuat fondasi
perekonomian yang berbasis potensi local dan berkelanjutan yang tujuan
dan sasarannya dijabarkan sebagai berikut. Tujuan dan Sasaran Misi
Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan
berkelanjutan:
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- Meningkatkan produktivitas, kualitas dan kontinuitas produksi pertanian,
perkebunan, peternakan dan perikanan;

- Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan
perikanan;

- Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan
perikanan;

- Meningkatnya kontinuitas produksi pertanian, perkebunan, peternakan
dan perikanan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan serta
Renstra DKP Provinsi.
Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: "Terwujudnya
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong-Royong" . Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan
yaitu:
1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah,

menopang kemandirian

ekonomi

dengan

mengamankan

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai
negara kepulauan;
2

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum;

3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim;
4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera
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5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Kerangka

pencapaian

tujuan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Nasional 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda
Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya.
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
9) Memperteguh

Ke-Bhineka-an

Indonesia.
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dan

memperkuat

restorasi

sosial

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20152019, salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang terkait dengan
Kementerian Kelautan dan Perikana adalah “kemaritiman dan kelautan” dan
“kedaulatan pangan”. Selanjutnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan
ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk
mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu
“Mewujudkan Kedaulatan dalam Mengelola Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.
Mengacu

pada

tugas,

fungsi

dan

wewenang

yang

telah

dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Kementerian
Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional,
maka arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019
adalah:
1) Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Arah
kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke1 dan
ke 4, serta menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
terkait dengan kedaulatan.
2) Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan dan
perikanan yang berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda
pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan keberlanjutan.
3) Meningkatkan

pemberdayaan,

daya

saing,

kemandirian,

dan

keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini sejalan
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dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta
menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait
dengan kesejahteraan.
4) Mengembangkan Sumberdaya Manusia yang kompeten dan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi yang inovatif. Arah kebijakan ini ditetapkan
untuk mendukung pelaksanaan 3 misi yakni kedaulatan, keberlanjutan,
dan kesejahteraan.
5) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan
dan akuntabel. Arah kebijakan ini ditetapkan sejalan dengan program
Reformasi Birokrasi.
Dalam rumusan penyusunan Renstra Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2015 – 2019 dengan arah Pembangunan yaitu dalam
rangka mewujudkan sektor Perikanan yang mandiri dimaksudkan ke depan
Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam
mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan
sederajat dengan bangsa lain, maju dimaksudkan dapat mengelola sumber
daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek
yang

inovatif

dan

bernilai

tambah,

untuk

mencapai

kesejahteraan

masyarakat yang tinggi dan merata, kuat diartikan memiliki kemampuan
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi
sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan
budaya bahari, dan berbasis keperntingan nasional dimaksudkan adalah
mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara
berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka melalui visi tersebut
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diharapkan dapat mewujudkan misi sebagai berikut: 1). Mewujudkan
pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan
perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan; 2) Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
yang berkelanjutan.3) Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang
sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.
Sejalan dengan visi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan diatas, maka Dinas Perikanan Propinsi
Kalimantan

Timur

sebagai

instansi

yang

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan
pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan, menetapkan tujuan
dan sasaran tahunan yang sekaligus juga mendukung pencapaian sasaran,
tujuan dan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatkan

produksi

perikanan

tangkap

dan

perikanan

budidaya;
2. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
3. Meningkatkan ketersediaan pangan;
4. Meningkatkan ekspor hasil perikanan;
5. Menurunnya jumlah penolakan ekspor hasil perikanan;
6. Meningkatkan luas kawasan yang dikelola secara berkelanjutan;
7. Meningkatkan pengelolaan pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau
kecil terluar;
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8. Menurunnya persentase wilayah bebas illegal fishing dan kegiatan
merusak sumberdaya kelautan dan perikanan;
9. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kualitas pegawai kelautan
dan perikanan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS merupakan salah satu
tool dalam proses perumusan kebijakan, rencana dan program pemerintah
dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penerapan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang juga bermanfaat
untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan
Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya,
menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan
keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif,
kerjasama lintas batas wilayah administrasi serta memperkuat pendekatan
kesatuan.
Dalam upaya mengimplementasikan UU 32 tahun 2009 tentang
Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sekaligus UU no 27 tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, maka
penting untuk menerapkan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya yang
berhubungan isu

tata

ruang laut, kawasan
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konservasi

dan isu-isu

pengembangan pesisir lainnya seperti reklamasi pesisir dan rehabilitasi
pesisir.
Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang
yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang
menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan
harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, sedangkan untuk
dokumen

perencanaan

pembangunan

perlu

sinergi

terhadap

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan sektor
kelautan dan perikanan menjadi satu diantara ujung tombak penciptaan

green economy yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup.
Dalam bidang kelautan dan perikanan, pengaturan dan penerbitan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sangat penting, baik dalam bidang
pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan kawasan budidaya, maupun
dalam hal konservasi kelautan. Hal itu dilakukan sebagai upaya menghindari
tumpang tindih dengan intansi lain yang juga berkepentingan dengan
wilayah laut dan pesisir, memulihkan populasi sumber daya ikan (SDI)
sekaligus menjamin pemerataan hasil ekonomi pembangunan.
Selain itu, adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini juga
dalam rangka mendukung komitmen pemerintah pusat dalam menyediakan
20 juta hektare (ha) kawasan konservasi pesisir dan perairan pada tahun
2020, adapun saat ini baru ada 15 juta ha dengan 131 area konservasi
kelautan di Indonesia.

Menurut data Dinas Bina Marga tahun 2014 di

Kabupaten Paser terdapat 872.488,86 Hektar luas wilayah produktif. Luas
wilayah ini berpotensi untuk dikembangkan agar mampu meningkatkan
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kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan merata. Sedangkan
penyusunan tahap akhir Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
kecil

(RZWP3K)

dan

akan

terus

disesuaikan,

dikembangkan

serta

dioptimalkan demi terjaganya kelestarian sumber daya kelautan dan
perikanan dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis
Dinas Perikanan Kabupaten Paser merupakan bagian integral dari
Pemerintah Kabupaten Paser Berdasarkan Peraturan Bupati Paser nomor 73
tahun 2016 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Perikanan yang
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang
Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Dalam pembangunan perikanan, ditemui hal-hal yang dapat
menjadi kendala dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Kendala
tersebut kemudian dirumuskan dalam isu-isu strategis untuk memudahkan
dalam menentukan arah kebijakan dalam mengatasi kendala maupun
hambatan yang ada.
Penentuan isu-isu strategis dianalisis dengan metode SWOT
(Strength, Weakness, Opportunities, Threats ). Identifikasi isu-isu strategis
mencakup hal-hal sebagai berikut:
1.

Gambaran pelayanan SKPD;

2.

Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

3.

Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Provinsi/ Kabupaten/
Kota;
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4.

Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pelayanan SKPD;

5.

Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pelayanan
SKPD.
Analisis SWOT dibagi menjadi 2 (dua) yaitu analisis lingkungan internal

yaitu dengan menganalis kekuatan dan kelemahan (Strength dan Weakness) dari
lingkungan internal SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Paser dan analisis
lingkungan eksternal yaitu dengan menganalisis factor-faktor/ isu-isu strategis
lingkungan ekstenal instansi yang mencakup peluang serta tantangan yang ada
(Opportunities dan Threats).
a.

b.

Kekuatan (Strength)
1.

Cukup tersedia aparatur secara kuantitas;

2.

Adanya legalitas yang mengatur job description;

3.

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;

4.

Tersedianya dana untuk kegiatan fisik di bidang perikanan.

Kelemahan (Weakness)
1.

Terbatasnya kualifikasi aparatur di bidang perikanan;

2.

Masih rendahnya penguasaan perkembangan informasi dan teknologi
(IT);

3.

Terbatasnya dana untuk menunjang kegiatan peningkatan sumberdaya
manusia bidang perikanan;

3.6. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan
(untuk lebih efesien dan efektif)
Rumusan Perubahan Internal :
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a.

Meningkatkan kemampuan dan disiplin personil/pelaksana;

b.

Melakukan program program yang mendukung peningkatan usaha
bidang KP/kesejahteraan masyarakat;

c.

Penambahan sarana prasarana operasional dan memanfaatkannya
secara optimal sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;

d.

Mencari sumber pembiayaan di luar APBD Kabupaten; dan

e.

Menyiapkan regulasi terkait penyaluran bantuan.

Rumusan Perubahan Eksternal :
a.

Meningkatkan kapasitas sarana pendukung dan diversifikasi usaha;

b.

Mensosialisasikan upaya – upaya peningkatan produktivitas lahan;

c.

Meningkatkan program pembibitan di pedesaan (VBC);

d.

Menyiapkan SDM, Sarana Prasarana & Pasar;

e.

Memfungsikan sarana prasarana pengawasan yang tersedia, penyiapan
SDM pengawas; dan

f.

Penyiapan sarana prasarana agribisnis.

3.6.1.

Kekuatan dan Kelemahan Internal
Kekuatan (Strengthness) :
a.

Kewenangan Otonomi Daerah Bidang KP;

b.

Tersedianya PERDA terkait Organisasi & Tata kerja Dinas
Perikanan;

c.

Adanya UPT Dinas;

d.

Adanya motivasi kerja yang tinggi dari aparatur; dan

e.

Adanya koordinasi/kerjasama yang baik antar bidang.
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Kelemahan (Weakness) :
a.

Masih

Rendahnya

kegiatan

sosialisasi & promosi

dalam

pengembangan investasi di Sektor Perikanan ;
b.

Sarana/prasarana mobilitas dan pengembangan sumberdaya KP
yang kurang memadai;

c.

Terbatasnya SDM aparatur sesuai kompetensi yang dibutuhkan;

d.

Rendahnya Validitas Data Perikanan.
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BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Dinas Perikanan.
Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Paser
Tahun 2016 – 2021. Adapaun Visi Kabupaten Paser tersebut adalah
“Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan
Berkeadilan”
Dengan memperhatikan Visi tersebut, tersusunlah Visi dan Misi
Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021 sbb :
“Terwujudnya

Peningkatan

Produksi

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Perikanan

Melalui

yang Aman, Berdaya Saing

dan Berkelanjutan ”
Penjelasan visi :
Potensi Sumberdaya Perikanan yang ada di Kabupaten Paser diperlukan
upaya untuk mewujudkan kondisi pengelolaan secara optimal terhadap
sumber daya perikanan baik yang dilakukan di darat maupun dilaut dengan
berpedoman dengan kaedah-kaedah :
1.

Aman, yang dimaknai pertama : dari sisi kualitas produk perikanan
berkaitan dengan keamanan pangan melalui pra panen dan pasca panen
sesuai dengan standar tidak ada unsur antibiotik, baik pada sarana
produksi maupun benih, budidaya, hasil tangkap dan pengolahan,
sehingga aman untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kedua : dari sisi kuantitas berkaitan dengan peningkatan pemenuhan
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kebutuhan melalui peningkatan produktivitas dan fasilitasi sarana
prasarana.
2.

Berdaya saing, yang dimaknai pertama : dengan semakin meningkatnya
produk perikanan baik dari sisi kualitas maupun jenis komoditas yang
dihasilkan yang merupakan produk ekonomis penting dan produk
unggulan, maka akan mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional.

Kedua : dengan adanya pemberdayaan pada sumber daya masyarakat
khususnya

masyarakat

perikanan

maka

akan

meningkatkan

keterampilan dan kesempatan berusaha sehingga mampu bersaing
dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya.
3.

Berkelanjutan merupakan suatu kondisi dimana upaya peningkatan
produksi perikanan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan
kelestarian lingkungan.

4.2. Misi Dinas Perikanan
Untuk mewujudkan visi tersebut akan diupayakan melalui misi pembangunan
perikanan sebagai berikut :
1.

Meningkatkan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan;

2.

Peningkatan Produk Perikanan yang Berdaya Saing, Aman dan Sehat;

3.

Mewujudkan Perencanaan Perikanan yang Berkualitas; dan

4.

Meningkatkan kapasitas institusi didukung SDM yang profesional dan
berwawasan global.
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4.3. Tujuan Dinas Perikanan
Mengacu pada visi dan misi yang ingin dicapai, maka tujuan pembangunan
Perikanan dalam 5 tahun ke depan adalah :
1.

Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan yang Berkelanjutan;

2.

Meningkatkan Kualitas Masyarakat Perikanan untuk Pengembangan
Produk Usaha Perikanan yang Berdaya Saing, Aman dan Sehat;

3.

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Perikanan yang Berkualitas;
dan

4.

Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah

4.4. Sasaran Dinas Perikanan
Sasaran hasil pembangunan yang diharapkan sebagai dampak aspek
kehidupan masyarakat adalah :
a.

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Perikanan

b.

Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Menciptakan Produk
Olahan Hasil Perikanan yang Berdaya Saing, Aman dan Sehat;

c.

Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Data dan Informasi
Perikanan; dan

d.

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah;

4.5. Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan
Strategi yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan meliputi :
a.

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan Budidaya;

b.

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan Tangkap;
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c.

Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan;

d.

Peningkatan Kualitas Perencanaan Program dan Kegiatan;

e.

Peningkatan Kualitas Data Statistik dan Informasi Perikanan;

f.

Mendukung konsistensi pencapaian opini BPK WTP;

g.

Pengoptimalan kinerja penyelenggaraan SPIP dan evaluasi RENJA;

h.

Peningkatan pelayanan perangkat daerah; dan

i.

Peningkatan disiplin aparatur di lingkungan pemerintah daerah

Sinergi dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Paser, khususnya
fokus pembangunan yang mengarah pada peningkatan produksi, maka arah
kebijakan pembangunan Perikanan adalah :
a.

Intensifikasi pembinaan, penyediaan dan peningkatan sarana prasarana
produksi budidaya, peningkatan SDM pelaku usaha dan pengendalian
hama penyakit ikan;

b.

Penyediaan Benih ikan unggul bebas hama penyakit serta peningkatan
SDM Pembudidaya ikan;

c.

Penyediaan sarana prasarana penangkapan ikan serta peningkatan sdm
pelaku usaha penangkapan ikan;

d.

Pengembangan sentra produk olahan hasil perikanan;

e.

Pengembangan kualitas produk olahan hasil perikanan;

f.

Pengelolaan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan;

g.

Pengelolaan data statistik dan penyiapan SDM pengelola data;

h.

Pelaksanaan APBD yang efektif dan efesien;

i.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi secara berkala;

Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016 – 2021

j.

Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur; dan

k.

Penanganan kasus pengaduan dan temuan pengawasan secara tepat.
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BAB V
RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN
PERIKANAN

5.1 Pengantar
Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka program dan kegiatan
pembangunan di perikanan Kabupaten Paser meliputi:
a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :
a.

Penyediaan jasa surat menyurat;

b.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

c.

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional;
d.

Penyediaan jasa administrasi keuangan;

e.

Penyediaan jasa kebersihan kantor;

f.

Penyediaan alat tulis kantor;

g.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

h.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

i.

Penyediaan makanan dan minuman; dan

j.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar
daerah.
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b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

c.

a.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor;

b.

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;

c.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; dan

d.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :
a.

Pengadaan pakaian dinas; dan

b.

Pengadaan pakaian KORPRI

d. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :
a.

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lakip);

e.

b.

Penyusunan laporan keuangan semesteran; dan

c.

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :
a.

Penyusunan Renja SKPD;

b.

Penyusunan Renstra SKPD;

c.

Pengumpulan, penyusunan dan penyajian data usulan kegiatan
perencanaan Kelautan; dan
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d.
f.

Konsolidasi perencanaan pembangunan Kelautan.

Program

Pengendalian

dan

Evaluasi

Perencanaan

Pembangunan
a.

Evaluasi RENJA SKPD; dan

b.

Monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

program

dan

kegiatan

pembangunan Kelautan;
g. Program Pengembangan Data dan Informasi
a.

Pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan tangkap;

b.

Pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya;

c.

Pengumpulan dan pengolahan data statistik P2HP; dan

d.

Penyusunan data statistik sektoral kabupaten.

h. Program

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah
a.
i.

Pelaksanaan SPIP SKPD

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan
a.

Pembinaan dan pengembangan lembaga usaha dan kelompok
budidaya perikanan;

b.

Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Usaha dan Kelompok
Perikanan Tangkap; dan

c.

Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Usaha dan Kelompok
P2HP.

j.

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau
dan Air Tawar
a.

Pembinaan dan pengembangan perikanan;
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k.

b.

Peningkatan dan pengembangan kawasan produksi perikanan; dan

c.

Pengembangan perizinan perikanan budidaya.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

l.

a.

Pengembangan bibit ikan unggul;

b.

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya;

c.

Pelatihan dan bimbingan usaha budidaya perikanan;

d.

Pencegahan dan Pengendalian hama dan penyakit;

e.

Pengembangan Jaringan Hama dan Penyakit Ikan dan Lingkungan.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :
a.

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap;

b.

Pelatihan, bimbingan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna
(TTG) penangkapan ikan;

c.

Pengembangan dan Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan

d.

Pengelolaan, Pengendalian dan Perlindungan Sumber Daya Ikan;

e.

Pembinaan, Pengendalian dan Pengembangan Perikanan Tangkap;

f.

Pengembangan Perizinan Perikanan Tangkap;

m. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan (Sentra Produksi)
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :
a.

Pelatihan dan bimbingan pengelolaan, pengolahan dan pemasaran
hasil produksi perikanan
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b.

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang
pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan;

c.

Pengembangan aqua bisnis;

n. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan (Kualitas Produksi)
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :
a.

Pengawasan mutu dan pemasaran / perdagangan hasil - hasil
perikanan

b.

Promosi hasil produksi perikanan unggulan daerah;

5.2. Rencana Program dan Kegiatan PD
Secara lebih rinci rencana program, kegiatan dan indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun
2016 – 2021 dapat di lihat pada lampiran 1.
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BAB VI
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Pengantar
Penetapan indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser bertujuan
untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan
misi Dinas Perikanan Kabupaten Paser untuk periode 2016 – 2021 sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator
kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser untuk periode 2016 – 2021 antara lain :
1. Produksi perikanan yang terdiri dari :
a.

Hasil Budidaya Perikanan

b.

Hasil Perikanan Tangkap

c.

Hasil Balai Benih Udang (BBU)

d.

Hasil Olahan

2. Konsumsi Ikan
3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan
4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

6.2. Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Target capaian indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser
untuk periode tahun 2016 – 2021 selanjutnya disajikan dalam tabel 12
sebagai berikut :llll
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Tabel 12.

No.

Target capaian indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser
untuk periode tahun 2016 – 2021.

Indikator Kinerja

1

1

2

Produksi perikanan
Budidaya

2

Konsumsi ikan
perkapita / tahun

3
4

Kondisi
Kinerja
pada
awal
periode
RPJMD

Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD

Target Capaian setiap Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

4

5

6

7

8

13.673

13.157

15.552

16.226

17.062

18.083

9

18.083

51

53

54

54

55

55

55

Prodak olahan
perikanan

2.398

2.422

2.464

2.503

2.532

2.584

2.584

Produksi perikanan
kelompok nelayan

10..451

10.870

11.305

11.757

12.227

12.716

12.716

5
Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat direncanakan target pelayanan
per tahun selama lima tahun kedepan sebagai indikator kinerja hasil pelayanan
yang

direncanakan

akan

dicapai

oleh

Paser.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Dinas

Perikanan

Kabupaten

BAB VII
PENUTUP

Rencana

Strategis

Pembangunan

Perikanan

Kabupaten

Paser

2016-2021 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Dinas Perikanan
Kabupaten Paser yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Paser 2016-2021, Perda Kabupaten Paser No. 14 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati no. 73 tahun 2016
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Paser, visi serta misi
Bupati terpilih, yang merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas
Perikanan Kabupaten Paser setiap tahunnya.
Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan Perikanan tidak
hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan diperlukan
dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya, kebersamaan dan
kerja keras dari seluruh jajaran Perikanan dengan semua pihak yang terkait
diperlukan

dalam

mewujudkan

harapan

untuk

mensejahterakan

nelayan,

pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan masyarakat perikanan lainnya
melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dapat
terwujud.
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