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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan
rahmat-Nya penyusunan ”Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumberdaya Laut dan Pesisir Tahun 2013 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat
Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir merupakan wujud
pertanggungjawaban dari pelaksanaan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui hasil-hasil pelaksanaan propgram atau
kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir pada tahun 2013.
Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir
Tahun 2013 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang
telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan
program penelitian dan pengembangan Iptek kelautan dan perikanan. Berkat dukungan dan
kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan penelitian dan pengembangan iptek
kelautan dan perikanan dapat mencapai kemajuan yang cukup besar.
Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan penelitian secara
inovatif di masa yang akan datang, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan
secara optimal dan berkelanjutan.
Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dalam menyajikan prinsip
transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan
berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil – hasil
penelitian dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan, untuk itu segala kritik dan saran
perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak
atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan.
Jakarta,

April 2014

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumberdaya Laut dan Pesisir

Dr. Budi Sulistiyo
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IKTISAR EKSEKUTIF

Pusat

Penelitian dan Pengembangan
Sumberdaya Laut dan Pesisir adalah salah satu unit
kerja Eselon II yang ada di lingkungan Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
yang
ditetapkan
perubahannya
berdasarkan
peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 yang semula bernama “Pusat
Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati—
Badan Riset Kelautan dan Perikanan”. Hal ini
dikarenakan adanya beberapa perubahan arah
kebijakan dan struktur organisasi Kementerian
Kelautan dan Perikanan dan Unit Organisasi Eselon I
lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Visi dan Misi
Visi:
Institusi penelitian yang handal dalam menghasilkan IPTEK menuju negara penghasil produk
kelautan dan perikanan terbesar 2015
Misi:
Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir yang handal
•
•

Meningkatkan kapasitas penelitian dan pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir
Mendiseminasikan hasil penelitian dan pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir

Tugas dan Fungsi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
dibidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir, berdasarkan kebijakan
teknis Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Untuk itu seluruh
program kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir didasakan pada
tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategi
(Renstra) Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir tahun 2010-2014,
rencana kerja pemerintah, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja tahunan secara
konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.
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Sesuai dengan visi dan misi di atas, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya
Laut dan Pesisir telah menetapkan rencana Kinerja dan target kinerja yang akan dicapai pada
tahun 2013 melakukan kegiatan Pengukuran kinerja. Pengukuran yang digunakan sebagai alat
dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan
sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balitbang KP. Pengukuran
kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja
utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang
dituangkan pada penetapan kinerja P3SDLP tahun 2013 dapat tercapai sebagai berikut :
1.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi pagu awal tahun 2013 yang disediakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan pada Balitbang KP adalah sebesar Rp 564.970.466.000,- Namun, sejalan
dengan berjalannya waktu adanya penghematan BBM, penambahan anggaran BA 099, revisi
tunjangan kinerja maka Pagu Revisi Lingkup P3SDLP menjadi sebesar Rp 32.905.915.000.
Capaian Realisasi Anggaran P3SDLP Tahun 2013 sebesar Rp 31.273.122.902 atau sebesar
95,03% dari Pagu. (sesuai hasil rekon SAI per Januari 2014). Berikut ini akan disampaikan pagu
dan realisasi anggaran Tahun 2013 berdasarkan kategori jenis program kegiatan dan jenis
belanja, sebagai berikut:
Tabel 1. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Belanja Tahun 2013
No
1
2
3

Belanja
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Jumlah

Pagu Revisi
4.593.106.000
21.478.562.000
6.834.247.000
32.905.915.000

Realisasi
4.483.494.953
20.808.895.526
5.981.262.423
31.273.112.902

% Realisasi
97,61
96,88
87,52
95,03

Dari tabel diatas menunjukan bahwa realiasi B. Pegawai dan B. Barang realisasinya cukup
tinggi (diatas 95%) sedangkan dan B. Modal realisasinya hanya 87,52%. Hal ini disebabkan oleh
adanya keterlambatan dalam pembangunan gedung UPT dan optimasilasi dari selisih pagu
terhadap kontrak pada belanja modal.
2.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2013

Indikator Kinerja Utama (IKU) P3SDLP tahun 2013 mengalami perubahan dan
penyesuaian yang mengacu pada Balanced Scorecard (BSC) yang akan diukur berdasarkan 4
perspective yaitu stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective
dan learn & growth perspective. Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja
tersebut, sebagian besar telah berhasil tercapai. pencapaian Sasaran Strategis (SS) dengan
Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2013 yang mengacu Balanced Scorecard (BSC) dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 2. Capaian IKU P3SDLP Tahun 2013
Sasaran
Strategis

IKU

STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Nilai Tukar Nelayan
Nilai Tukar Pembudidaya
2
Ikan
SS1
Meningkatnya
Rata-rata Pendapatan
kesejahteraan
3 Petambak Garam
masyarakat KP
(KK/bulan)
Pertumbuhan PDB
4
Perikanan
CUSTOMER PERSPECTIVE
Jumlah jejaring dan
SS2
5
kemitraan Litbang KP
Meningkatnya
Jumlah hasil Litbang KP
pemanfaatan
6
yang diadopsi oleh
hasil litbang
masyarakat KP
dinamika,
kewilayahan,
serta
pemanfaatan
Jumlah Pengguna hasil
7
sumberdaya laut
Litbang KP (Kelompok)
dan pesisir oleh
Masyarakat KP
SS3
Meningkatnya
Luas kawasan konservasi
pengelolaan
8 perairan yang dikelola
SDKP secara
secara berkelanjutan
berkelanjutan
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
Rasio jumlah kajian yang
dijadikan bahan kebijakan
9
SS4
terhadap total kajian yang
Tersedianya
dihasilkan
kebijakan
Jumlah Naskah Akademik
kelautan dan
terkait pengelolaan dan
perikanan yang
10 pemanfaatan sumberdaya
implementatif
laut dan pesisir secara
berkelanjutan
Jumlah data dan informasi
11 ilmiah sumberdaya laut
SS5
dan pesisir
Tersedianya,
Jumlah karya tulis ilmiah
data dan
12 bidang sumberdaya laut
informasi
dan pesisir
dinamika ,
Jumlah kawasan pesisir
kewilayahan dan
dan WPP yang terpetakan,
pemanfaatan
dinamika, kewilayahan
sumberdaya laut 13
serta pemanfatan
dan pesisir
sumberdaya laut dan
pesisirnya
SS6
Jumlah model penerapan
14
Terselenggarany
iptek pengelolaan dan

Satuan

Target

Realisasi

%

Klasifikasi

Indeks

110

104,46

Maximize

Nilai

104

104,70

94,96
100,6
7

Rp

1,800,000

Maximize

2,819,466

150

Maximize

%

7,00

6,86

98

Maximize

Buah

4

4

100

Maximize

Buah

1

1

100

Maximize

2

2

100

Juta ha

3,6 juta ha

3,647
juta ha

101,3
1

Maximize

Persen

23%

33%

143,5

Maximize

Buah

2

2

100

Maximize

Buah

5

5

100

Maximize

Buah

38

38

100

Maximize

Kawasn
dan WPP

7 SDP,
2 WPP

7 SDP,
3 WPP

111

Maximize

Buah

3

3

100

Maximize

Kelompok

Maximize
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Sasaran
Strategis

IKU

Satuan

Target

Realisasi

%

Klasifikasi

Persen

60%

70%

116,6
7

Maximize

Persen

50%

50%

100

Minimize

Orang

11

11

100

Maximize

Orang

3

3

100

Maximize

Persen

50%

52%

104

Maximize

Persen

70%

99,20%

141,7
1

Maximize

Persen

4,00

3,00

75

Maximize

22

Jumlah Prosedur Sistem
Akuisisi dan Laboratorium
Data Sumberdaya Laut dan
Pesisir

Buah

2

2

100

Maximize

23

Jumlah rekomendasi
aparat pengawas eksternal
internal pemerintah
(APIEP) yang
ditindaklanjuti dibanding
total rekomendasi lingkup

Persen

100%

100%

100

Maximize

a modernisasi
sistem produksi
kelautan dan
perikanan,
pengolahan dan
pemasaran
produk KP
perikanan yang
optimal dan
bermutu

pemanfaatan sumberdaya
laut dan pesisir yang
inovatif

SS7
Terselenggaran
ya
Pengendalian
litbang
sumberdaya
laut dan pesisir

proporsi litbang
sumberdaya laut dan
pesisir mendukung.
Program strategis KKP
dibandingkan program
pengembangan produk
prospektif KP lainnya

15

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
Indeks Kesenjangan
16 Kompetensi Eselon II dan
III
Jumlah pegawai
SS8
17 berpendidikan S3 di
Tersedianya SDM
P3SDLP
P3SDLP yang
Jumlah fungsional peneliti
kompeten dan
18
madya di P3SDLP
profesional
Proporsi jumlah peg
fungsional P3SDLP
19
dibndingkan dengan total
pegawai P3SDLP
Service Level Agreement di
20 P3SDLP
SS9
Tersedianya
informasi yang
Persepsi user terhadap
valid, handal dan
kemudahan akses (skala
mudah diakses
21 likert 1-5)
lingkup P3SDLP
SS9
Tersedianya
sistem akuisisi
dan
laboratorium
SDLP yang
handal
SS10
Terwujudnya
good governance
& clean
government
lingkup P3SDLP

viii

Sasaran
Strategis

IKU

24
25

SS11
Terkelolanya
anggaran secara
optimal lingkup
P3SDLP

3.

Satuan

P3SDLP
Tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja
P3SDLP
Nilai Inisiatif anti korupsi
P3SDLP

26

Nilai Penerapan RB
P3SDLP

27

Persentase penyerapan
DIPA P3SDLP

Persen

Target

Realisasi

%

Klasifikasi

(Nilai AKIP
A)

(Nilai AKIP
A)

100

Maximize

8

6,84

85,50

Maximize

75
(Setara
Level 4)

77,56

103,4
1

Maximize

> 96%

>96%

100

Maximize

INVESTIGASI HASIL PENGUKURAN IKU P3SDLP TA 2013

Pencapaian SS dan IS P3SDLP dikontribusikan dari Pencapaian SS dan IS pada hasil
pengukuran level 3 lingkup P3SDLP sesuai terlampir, maka didapatkan hasil sesuai gambar

Gambar 1. Kontribusi level 3 terhadap pencapaian P3SDLP
Gambar tersebut menunjukkan bahwa Kelompok Penelitian dan Pengembangan sebagai
core bussines lembaga litbang memberikan kontribusi yang cukup signifikan, terlihat dari
pencapaian sasaran strategis yang melampaui target. Sedangkan fungsi organisasi struktural
bekerja sesuai dengan inisiatif strategis dan target yang sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Laporan Akuntabilitas tersebut diatas, maka capaian sasaran tersebut akan
menjadi evaluasi dan sebagai umpan balik kepada organiasi dalam mencapai sasaran pada tahun
anggaran selanjutnya.
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I. PENDAHULUAN
1.1.

LATAR BELAKANG
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Pusat

Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir (P3SDLP) merupakan implementsi
dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan SE
Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja.
LAKIP merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan Sistem AKIP yang menjadi bentuk
pertanggungjawaban P3SDLP dalam menjalankan program yang dinyatakan pada Penetapan
Kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang meliputi
apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses tercapainya baik berupa hasil maupun manfaat.
Tujuan dari disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pusat

Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir adalah:
-

mewujudkan akuntabilitas P3SDLP kepada Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) sebagai pemberi mandat,

-

mengkomunikasikan

pertanggungjawaban P3SDLP dalam melaksanakan upaya

pencapaian kinerja kepada Balitbang KP,
-

menentukan langkah-langkah perbaikan dalam perencanaan kegiatan P3SDLP
khususnya jangka pendek dan menengah.

1.2.

DATA ORGANISASI
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir (P3SDLP) merupakan

salah satu unit kerja eselon II di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan. Sebelum terbit PERMEN KP 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
P3SDLP dikenal dengan nama Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati Badan
Riset Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berdiri berasarkan
Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2001.
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Dalam keorganisasian P3SDLP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas pokok
melakukan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan di
bidang penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir berdasarkan kebijakan
teknis Pimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Adapun
fungsinya adalah :
a. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis serta penyerasian program dan
kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir,
b. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir,
c. menyelenggarakan pengelolaan kerjasama dan pelayanan jasa penelitian dan
pengembangan sumber daya laut dan pesisir,
d. menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan
pengembangan, dan kepustakaan,
e. menyelenggarakan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga P3SDLP
1.3.

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir memiliki mandat

untuk mewujudkan sistem penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di
bidang sumber daya laut dan pesisir yang berguna bagi pengembangan sumberdaya kelautan,
pengembangan penataan batas maritim, toponimi maritim, inventaris dan rekomendasi
pengelolaan pengelolaan sumberdaya kelautan, serta observasi fenomena laut, khususnya
terkait dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, P3SDLP melaksanakan tugas menunjang
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dalam hal

penelitian dan

pengembangan sumber daya laut dan pesisir.
1.4.

LINGKUNGAN STRATEGIS ORGANISASI
Sebagai negara Kepulauan yang bercirikan Nusantara, Indonesia menyadari pentingnya

visi, misi dan pelaksanaan Litbang dalam penyelenggaraan

pembangunan berkelanjutan

2

nasional. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (5) menyatakan : Pemerintah memajukan
ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan
persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal ini juga
didukung oleh penekanan:
a. Pentingnya pembangunan ekonomi didasarkan pada prinsip berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan
b. Memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hak bagi setiap
orang dalam mengembangkan dirinya.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir dalam mendukung
kebijakan strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, menetapkan
lingkungan strategis mengacu pada pedoman negara dan dinamika global. Beberapa pedoman
legal yang menjadi dasar lingkungan strategis adalah:
a. UU No. 18 Tahun 2002 mengenai SisNas Litbang dan Iptek
b. UU No 32 Yahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
c. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
d. UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil
e. UU No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun
2005-2025
f. UU No 45 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan
Dalam mengemban tugas dan fungsi strategisnya, Puslitbang SDLP mempunyai peranan
dalam mendukung kebijakan Balitbang KP untuk pembangunan berkelanjutan di bidang
kelautan dan perikanan dengan fokus isu sebagai berikut:
a. Pengelolaan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan berbasis Iptek
b. Adaptasi menghadapi perubahan iklim yang berdampak pada pengelolaan sumber daya
kelautan nasional dengan pemahaman bahwa laut merupakan sektor strategis yang
terkait langsung dengan fenomena global tersebut
c. Penataan batas maritim yang membutuhkan data dan dukungan ilmiah terkini dan
mutakhir
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d. Pengembangan Minapolitan sebagai upaya percepatan pembangunan kelautan dan
perikanan berdasarkan daya dukung domestik
e. Mitigasi terhadap kerentanan laut dan pesisir sebagai upaya berbasis ke ilmuan untuk
mengurangi dampaknya terhadap potensi pertumbuhan ekonomi
f. Pengembangan laboratorium dan unit kerja secara terpadu, terakreditasi dan sistematis
dalam upaya harmonisasi kapasitas-kelembagaan litbang dengan fenomena laut
regional
1.5.

Organisasi dan Personalia
Kinerja P3SDLP diperkuat oleh beberapa komponen penting diantaranya struktur

organisasi yang mampu bekerja secara simultan dan bersinergi untuk mengupayakan capaian
kinerja seperti yang ditargetkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir membawahi 3 (tiga) Bidang
dan kelompok1 (satu) Kelompok Fungsional sebagai berikut: :
1.

Bidang Tata Operasional
Bidang Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program,
anggaran, serta penyiapan tata laksana penelitian dan pengembangan sumber daya laut
dan pesisir, selain tugas tersebut Bidang Tata Operasional menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyerasian program tata laksana
penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir;
b. Penyiapan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran; dan
c. Penyiapan pelaksanaan dan bimbingan tata laksana sumber daya laut dan pesisir.
Berdasarkan hal tersebut, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bidang Tata
Operasional terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu :
a. Sub Bidang Penyusunan Program
b. Subbidang Tata Laksana Penelitian dan Pengembangan
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2.

Bidang Pelayanan Teknis
Bidang Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerja sama dan
pelayanan jasa penelitian dan pengembangan serta melaksanakan dokumentasi dan
publikasi hasil penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir dan
kepustakaan Pusat, sedangkan fungsinya adalah melakukan pengelolaan kerja sama dan
pelayanan jasa dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumentasi dan publikasi hasil
penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir serta kepustakaan Pusat
Dalam menjalankan tugas,pokok dan fungsinya, Bidang Pelayanan Teknis terdiri dari :
a. Sub Bidang Kerja Sama dan Pelayanan Jasa
b. Sub Bidang Dokumentasi dan Kepustakaan

3.

Bidang Monitoring dan Evaluasi
Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan monitoring
dan evaluasi serta pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengembangan sumber daya laut dan pesisir sedangkan fungsinya adalah penyiapan
monitoring pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir
penyiapan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan
pesisir.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Monitorng dan Evaluasi terdiri dari:
a. Sub Bidang Monitoring
b. Sub Bidang Evaluasi

4.

Sub Bagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, barang
kekayaan milik negara, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah
tangga Pusat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif
dibina oleh oleh Kepala Bidang Tata Operasional.
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5.

Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional pada khususnya di Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Laut dan Pesisir dan umumnya di Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas
masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pada tahun Anggaran 2011, Puslitbang SDLP memiliki 2 (dua) jabatan fungsional baik yang
telah menyelesaikan Diklat yang sesuai fungsinya. Adapun Jabatan Fungsional tersebut
adalah :
1. Jabatan Fungsional Peneliti
2. Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa.
Dalam melaksankan tugasnya para peneliti diwadahi dalam 5 kelompok penelitian dan
pengembangan di P3SDLP dan 2 kelompok penelitian di LPSKP, yaitu:
a. Kelompok Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir
b. Kelompok Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Perubahan Iklim
c. Kelompok Penelitian dan Pengembangan Blue Carbon
d. Kelompok Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Air Laut dan Garam
e. Kelompok Penelitian dan Pengembangan Geodinamika dan Sumberdaya Laut Dalam
f. Kelompok Penelitian Sumberdaya Pesisir
g. Kelompok Penelitian Kerentanan Pesisir.
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II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1.

RENCANA STRATEGIS
Rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi

pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional bahkan global
dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan pendekatan perencanaan strategis
yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan

visi dan misinya

dengan potensi, peluang dan kendala. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam
pelaksanaannya.

2.1.1. Visi dan Misi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir
Sebagai salah satu unit satker di bawah Badan Litbang Kelautan dan Perikanan yang
melaksankan kegiatan litbang di bidang sumberdaya laut dan Pesisir maka Pusat dan Litbang
SDLP menjalankan visi dan misi Badan Litbang KP. Dalam perjalanan visi dan misi balitbang
mengalami perubahan diselaraskan dengan visi dan misi KKP yang lebih diperkuat pada
industrialisasi kelautan dan perikanan. Perubahan tersebut yaitu:
Visi :
Institusi penelitian yang handal dalam menghasilkan iptek menuju negara penghasil
produk kelautan dan perikanan terbesar 2015
menjadi
Inovator iptek dan motivator industrialisasi kelautan dan perikanan berkelanjutan
Misi :
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sumberdaya laut dan pesisir yang
handal
- Meningkatkan kapasitas penelitian dan pengembangan sumberdaya laut dan pesisir
- Mendiseminasikan hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya laut dan pesisir
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Menjadi
-

Menciptakan Iptek, Metode dan Rekomendasi untuk Percepatan pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan dan peningkatan taraf hidup masyarakat serta menopang
pelaksanaan MP3EI

-

Memotivasi

pembangunan

berkelanjutan

melalui

diversifikasi

usaha

dan

pengembangan komoditas sumberdaya kelautan dan perikanan baru dan
terbarukan
-

Mendukung percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan untuk memperbesar
penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan produk yang berdaya saing tinggi

2.1.2. Tujuan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir
-

Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya laut dan
pesisir.

-

Menjalin kerjasama penelitian dan pengambangan di bidang sumberdaya laut dan
pesisir dengan institusi nasional dan internasional.

-

Menerapkan,

memanfaatkan

dan

menyebarluaskan

hasil

penelitian

dan

pengembangan di bidang sumberdaya laut dan pesisir oleh seluruh pemangku
kepentingan.
2.1.3. Sasaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir
-

Terselenggaranya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya
laut dan pesisir.

-

Terselenggaranya kerjasama penelitian dan pengambangan di bidang sumberdaya
laut dan pesisir dengan institusi nasional dan internasional.

-

Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya laut
dan pesisir oleh seluruh pemangku kepentingan.

2.1.4. Kebijakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir
-

Mengembangkan kapasitas dan daya dukung sumberdaya penelitian dan
pengembangan di bidang sumberdaya laut dan pesisir secara optimal.
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-

Mempercepat proses penyerapan dan pemafaatan hasil penelitian dan
pengembangan di bidang sumberdaya laut dan pesisir oleh para pemangku
kepentingan.

-

Menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan pembangunan sumberdaya laut dan
pesisir yang didukung IPTEK.

2.1.5. Program Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir
Program unggulan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan
Pesisir tahun 2010-2015 yang akan dilakukan adalah:
-

Pemanfaatan sumberdaya air laut dengan fokus kegiatan diarahkan pada inovasi,
nilai tambah.

-

Penyediaan data dan informasi kesesuaian lahan serta analisa daya dukung terkait
dalam pengelolaan lahan laut dan pesisir.

-

Pengembangan pusat data sumberdaya laut dan pesisir mendukung pemantauan
perubahan iklim.

-

Peningkatan kerjasama nasional dan internasional di bidang penelitian dan
pengembangan sumberdaya laut dan pesisir

-

Peningkatan kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumberdaya dan sarana
penelitian dan pengembangan sumberdaya laut dan pesisir.

Rencana Strategis
Sebagai institusi penelitian dan pengembangan, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumberdaya Laut dan Pesisir menjadikan sasaran pertama yaitu terselenggaranya kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya laut dan pesisir menjadi sasaran strategis
yang direpresentasikan dengan tersedianya rekomendasi tentang pengelolaan dan atau model
pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir berdasarkan hasil identifikasi potensi, karakteristik
sumberdaya laut dan pesisir, model penerapan iptek kelautan dan perikanan serta karya tulis
ilmiah yang dihasilkan.
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Dua sasaran lain berupa terselenggaranya kerjasama penelitian dan pengembangan di
bidang sumberdaya laut dan pesisir dengan institusi nasional dan internasional serta
termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya laut dan pesisir
oleh seluruh pemangku kepentingan juga harus menjadi acuan untuk menghasilkan output
penting pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir.
Rencana strategis (Renstra) Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan
Pesisir dimuat dalam Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan (Balitbang KP) Tahun 2010 – 2014, disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional
2010 – 2014 dan perkembangan pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) Tahun 2010 – 2014 dengan melibatkan semua satuan kerja di lingkup Balitbang
KP, Renstra ini dikukuhkan dengan Peraturan Kepala BalitbangKP Nomor PER. 15.1/BALITBANG
KP/2010 Tanggal 15 Desember 2010.
Rencana strategis (Renstra) Lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya
Laut dan Pesisir tahun 2010 hingga 2014 menunjukkan sasaran strategis yang hendak dicapai
dapat diukur berdasarkan indicator kinerja yang menunjukkan jumlah rekomendasi
pengelolaan dan/atau model pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir, jumlah data dan
informasi sumberdaya fenomena dan kerentanan laut dan pesisir, jumlah model penerapan
iptek, jumlah karya tulis ilmiah dan jumlah usulan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Pada pertengahan tahun 2013 Kementerian Kelautan dan Perikanan mensoisaliasikan
dan mencoba mengimplementasikan manajemen organisasi menggunakan metoda Balanced
Scorecard. Pada metode ini Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dari level Menteri
dapat didistribusikan habis kepada level yang paling bawah, sehingga harapannya capaian
kinerja level berbawah secara berjenjang dapat menggambarkan ketercapaian kinerja
organisasi puncak di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dengan penerapan BSC maka terjadi penyesuaian Sasaran Strategis dan IKU, sebagai
berikut:
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Semula
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target
2010

2011

2012

2013

2014

3

3

3

3

3

11

8

9

9

10

Tersedianya rekomendasi

Jumlah Rekomendasi pengelolaan

tentang Pengelolaan dan

dan/atau model pemanfaatan

atau model pemanfaatan

sumberdaya laut dan pesisir

sumberdaya laut dan

Jumlah data dan informasi terkait

pesisir berdasarkan hasil

sumberdaya, fenomena dan

identifikasi potensi,

kerantanan laut dan pesisir

karakteristik sumberdaya

Jumlah Model Penerapan Iptek

1

2

2

2

2

Jumlah Karya tulis Ilmiah

20

26

28

30

30

-

1

-

-

1

laut dan pesisir serta
model penerapan iptek
kelautan dan perikanan
serta karya tulis ilmiah

Jumlah Usulan HKI

yang dihasilkan

Menjadi
SASARAN STRATEGIS
PADA DOKUMEN BSC

1.

Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat KP

URAIAN IKU
1.
2.
3.
4.

2.

3.

4.

5.

Meningkatnya pemanfaatan
hasil litbang dinamika,
kewilayahan, serta
pemanfaatan sumberdaya
laut dan pesisir oleh
Masyarakat KP
Meningkatnya pengelolaan
SDKP yang berkelanjutan

Tersedianya kebijakan
kelautan dan perikanan yang
implementatif berdasarkan
kajian

Tersedianya, data dan
informasi dinamika ,
kewilayahan dan
pemanfaatan sumberdaya
laut dan pesisir

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

Nilai Tukar Nelayan
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan
Rata-rata Pendapatan Petambak
Garam (KK/bulan)
Pertumbuhan PDB Perikanan
Jumlah jejaring dan kemitraan
Litbang SDLP
Jumlah hasil Litbang SDLP yang
diadopsi oleh masyarakat KP
Jumlah Pengguna hasil Litbang
SDLP (Kelompok/Orang)
Luas kawasan laut dan pesisir
yang dikelola secara
berkelanjutan
Rasio jumlah kajian yang
dijadikan bahan kebijakan
terhadap total kajian yang
dihasilkan
Jumlah Naskah Akademik terkait
pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya laut dan pesisir
secara berkelanjutan
Jumlah data dan informasi
sumberdaya laut dan pesisir
Jumlah karya tulis ilmiah bidang
sumberdaya laut dan pesisir
Jumlah kawasan pesisir dan WPP

TARGET
2013
110
104

TARGET
2014
112
105

Rp. 1,8 juta

Rp 2 juta

7,00%

7,25%

4

2

1

1

2 kelompok
5 orang

4

3,6 juta ha

4,5 juta ha

23%

33%

2

3

5

5

30

38

7 SDLP

7 SDLP
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SASARAN STRATEGIS
PADA DOKUMEN BSC

6.

7.

URAIAN IKU

14.

Terselenggaranya
modernisasi sistem produksi
KP, pengolahan, dan
pemasaran produk KP yang
optimal dan bermutu

15.

Terselenggaranya
Pengendalian litbang
sumberdaya laut dan pesisir

16.

17.
18.
8.

Tersedianya SDM P3SDLP
yang kompeten dan
profesional

19

20.

9.
10
.

Tersedianya informasi yang
valid, handal dan mudah
diakses di P3SDLP
Tersedianya sistem akuisisi
dan laboratorium SDLP yang
yang handal

21.

25.
26.
27.

Jumlah prosedur sistem akuisisi
dan laboratorium data
sumberdaya laut dan pesisir
Jumlah rekomendasi aparat
pengawas eksternal internal
pemerintah (APIEP) yang
ditindaklanjuti dibanding total
rekomendasi di P3SDLP
Nilai AKIP P3SDLP
Nilai integritas P3SDLP
Nilai Inisiatif anti korupsi P3SDLP

28.

Nilai Penerapan RB P3SDLP

29.

Persentase penyerapan DIPA
Balitbang KP

23.

24.
11
.

12
.

2.2.

Terwujudnya good
governance & clean
government di P3SDLP

Terkelolanya anggaran
secara akuntabel di P3SDLP

yang terpetakan, dinamika,
kewilayahan serta pemanfatan
sumberdaya laut dan pesisirnya
Jumlah model penerapan iptek
pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya laut dan pesisir yang
inovatif
Jumlah Inovasi berupa model
penerapan iptek pengelolaan dan
pemanfaatan sumberdaya laut
dan pesisir yang diusulkan HKI
Proporsi litbang sumberdaya laut
dan pesisir mendukung. Program
strategis KKP dibandingkan
program pengembangan produk
prospektif KP lainnya
Indeks Kesenjangan Kompetensi
Eselon III dan IV
Jumlah pegawai(*peneliti)
berpendidikan S3 di P3SDLP
Jumlah fungsional peneliti madya
di P3SDLP
Proporsi jumlah pegawai
fungsional litbang KP
dibandingkan dengan total
pegawai Balitbang
Service Level Agreement di
P3SDLP

TARGET
2013
2 WPP

TARGET
2014
6 WPP

3

3

0

1

60%

70%

50%

50%

11

7 (*)

3

4

50%

53%

70%

75%

2

2

100%

100%

Nilai AKIP A
6,75
8
80
(Setara
Level 4)

Nilai AKIP A
7
7,75
80
(Setara
Level 4)

>95%

>95%

Rencana Kinerja Tahunan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013 disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator

dan target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Pada akhir tahun 2012 RKT yang
diusulkan P3SDLP kepada Badan Litbang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:
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Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Tersedianya Rekomendasi

Jumlah rekomendasi pengelolaan & pemanfaatan

5

tentang Pengelolaan dan

sumberdaya laut (selain ikan) dan pesisir

atau model pemanfaatan
dan sumberdaya laut dan
pesisir berdasarkan hasil

Jumlah data dan informasi terkait sumberdaya

identifikasi potensi,

laut dan pesisir

9

karakteristik sumberdaya
laut dan pesisir, model

Jumlah model penerapan IPTEK pemanfaatan

penerapan iptek kelautan

sumberdaya laut (selain ikan) dan pesisir

3

dan perikanan serta karya
tulis ilmiah yang dihasilkan

Jumlah Karya Tulis Ilmiah

34

Namun sejalan dengan diterapkannnya BSC yang dimulai pada Bulan Juni 2013 maka RKT
mengalami penyesuaian sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS
PADA DOKUMEN BSC

1.

Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat KP

URAIAN IKU
1.
2.
3.
4.
5.

2.

3.

Meningkatnya pemanfaatan hasil
litbang dinamika, kewilayahan,
serta pemanfaatan sumberdaya
laut dan pesisir oleh Masyarakat
KP
Meningkatnya pengelolaan SDKP
yang berkelanjutan

6.
7.
8.
9.

4.

Tersedianya kebijakan kelautan
dan perikanan yang implementatif
berdasarkan kajian

10
.

Nilai Tukar Nelayan
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan
Rata-rata Pendapatan Petambak Garam
(KK/bulan)
Pertumbuhan PDB Perikanan
Jumlah jejaring dan kemitraan Litbang
SDLP
Jumlah hasil Litbang SDLP yang diadopsi
oleh masyarakat KP
Jumlah Pengguna hasil Litbang SDLP
(Kelompok/Orang)
Luas kawasan laut dan pesisir yang
dikelola secara berkelanjutan
Rasio jumlah kajian yang dijadikan bahan
kebijakan terhadap total kajian yang
dihasilkan
Jumlah Naskah Akademik terkait
pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya laut dan pesisir secara
berkelanjutan

TARGET 2013
110
104
Rp. 1,8 juta
7,00%
4
1
2 kelompok
5 orang
3,6 juta ha
23%

2
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SASARAN STRATEGIS
PADA DOKUMEN BSC

5.

6.

7.

8.

Tersedianya, data dan informasi
dinamika , kewilayahan dan
pemanfaatan sumberdaya laut
dan pesisir

Terselenggaranya modernisasi
sistem produksi KP, pengolahan,
dan pemasaran produk KP yang
optimal dan bermutu
Terselenggaranya Pengendalian
litbang sumberdaya laut dan
pesisir

Tersedianya SDM P3SDLP yang
kompeten dan profesional

URAIAN IKU
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.

16
.
17
.
18
.
19
20
.

9.
10
.

Tersedianya informasi yang valid,
handal dan mudah diakses di
P3SDLP
Tersedianya sistem akuisisi dan
laboratorium SDLP yang yang
handal

21
.
23
.
24
.

11
.

12
.

2.3.

Terwujudnya good governance &
clean government di P3SDLP

Terkelolanya anggaran secara
akuntabel di P3SDLP

25
.
26
.
27
.
28
.
29
.

Jumlah data dan informasi sumberdaya
laut dan pesisir
Jumlah karya tulis ilmiah bidang
sumberdaya laut dan pesisir
Jumlah kawasan pesisir dan WPP yang
terpetakan, dinamika, kewilayahan serta
pemanfatan sumberdaya laut dan
pesisirnya
Jumlah model penerapan iptek
pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya laut dan pesisir yang inovatif
Jumlah Inovasi berupa model penerapan
iptek pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya laut dan pesisir yang
diusulkan HKI
Proporsi litbang sumberdaya laut dan
pesisir mendukung. Program strategis KKP
dibandingkan program pengembangan
produk prospektif KP lainnya
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III
dan IV
Jumlah pegawai(*peneliti) berpendidikan
S3 di P3SDLP
Jumlah fungsional peneliti madya di
P3SDLP
Proporsi jumlah pegawai fungsional litbang
KP dibandingkan dengan total pegawai
Balitbang
Service Level Agreement di P3SDLP

TARGET 2013
5
30
7 SDLP
2 WPP

3

0

60%

50%
11
3
50%

70%
Jumlah prosedur sistem akuisisi dan
laboratorium data sumberdaya laut dan
pesisir
Jumlah rekomendasi aparat pengawas
eksternal internal pemerintah (APIEP) yang
ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi
di P3SDLP
Nilai AKIP P3SDLP
Nilai integritas P3SDLP
Nilai Inisiatif anti korupsi P3SDLP
Nilai Penerapan RB P3SDLP
Persentase penyerapan DIPA Balitbang
KP

2

100%

Nilai AKIP A
6,75
8
80
(Setara Level 4)
>95%

Penetapan Kinerja Tahunan
Rencana Kinerja Tahunan yang diusulkan kepada Badan Litbang Kelautan dan Perikanan

untuk kemudian disahkan menjadi Penetapan Kinerja Tahunan (PKT). PKT ini yang akan menjadi
dasar pelaksanaan dan tanggung jawab P3SDLP untuk merealisasikan sasaran strategis
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berdasarkan indikator kinerja yang ada dan menjadi acuan bagi pengukuran kinerja untuk
melihat pencapaian target pada tahun 2013. PKT P3SDLP disahkan dengan ditandatangani oleh
kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada bulan Januari 2013 .
PKT tersebut tersaji dalam tabel berikut ini:
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Tersedianya Rekomendasi

Jumlah rekomendasi pengelolaan &

5

tentang Pengelolaan dan

pemanfaatan sumberdaya laut (selain ikan) dan

atau model pemanfaatan

pesisir

dan sumberdaya laut dan

Jumlah data dan informasi terkait sumberdaya

pesisir berdasarkan hasil

laut dan pesisir

9

identifikasi potensi,
karakteristik sumberdaya

Jumlah model penerapan IPTEK pemanfaatan

laut dan pesisir, model

sumberdaya laut (selain ikan) dan pesisir

penerapan iptek kelautan

Jumlah Karya Tulis Ilmiah

3

34

dan perikanan serta karya
tulis ilmiah yang dihasilkan

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan
menerapkan BSC sebagai alat untuk mengkur manajemen kinerja, maka pada bulan Juli 2013
ditetapkanlah RKT berbasis BSC menjadi PKT sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
SASARAN STRATEGIS
PADA DOKUMEN BSC

1.

Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat KP

URAIAN IKU
1.
2.
3.
4.

2.

Meningkatnya pemanfaatan
hasil litbang dinamika,
kewilayahan, serta
pemanfaatan sumberdaya laut
dan pesisir oleh Masyarakat
KP

5.
6.
7.

Nilai Tukar Nelayan
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan
Rata-rata Pendapatan Petambak
Garam (KK/bulan)
Pertumbuhan PDB Perikanan
Jumlah jejaring dan kemitraan Litbang
SDLP
Jumlah hasil Litbang SDLP yang
diadopsi oleh masyarakat KP
Jumlah Pengguna hasil Litbang SDLP
(Kelompok/Orang)

TARGET 2013
110
104
Rp. 1,8 juta
7,00%
4
1
2 kelompok
5 orang
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3.

4.

SASARAN STRATEGIS
PADA DOKUMEN BSC
Meningkatnya pengelolaan
SDKP yang berkelanjutan
Tersedianya kebijakan
kelautan dan perikanan yang
implementatif berdasarkan
kajian

URAIAN IKU
8.
9.

10.

11.
5.

6.

7.

Tersedianya, data dan
informasi dinamika ,
kewilayahan dan
pemanfaatan sumberdaya laut
dan pesisir

12.

13.

14.

Terselenggaranya modernisasi
sistem produksi KP,
pengolahan, dan pemasaran
produk KP yang optimal dan
bermutu

15.

Terselenggaranya
Pengendalian litbang
sumberdaya laut dan pesisir

16.

17.

8.

Tersedianya SDM P3SDLP
yang kompeten dan
profesional

18.
19
20.

9.

10.

Tersedianya informasi yang
valid, handal dan mudah
diakses di P3SDLP
Tersedianya sistem akuisisi
dan laboratorium SDLP yang
yang handal

21.

12.

Terwujudnya good governance
& clean government di
P3SDLP

Terkelolanya anggaran secara
akuntabel di P3SDLP

3,6 juta ha
23%

2

5
30
7 SDLP
2 WPP

3

0

60%

50%
11
3
50%

70%

25.
26.
27.

Jumlah prosedur sistem akuisisi dan
laboratorium data sumberdaya laut
dan pesisir
Jumlah rekomendasi aparat
pengawas eksternal internal
pemerintah (APIEP) yang
ditindaklanjuti dibanding total
rekomendasi di P3SDLP
Nilai AKIP P3SDLP
Nilai integritas P3SDLP
Nilai Inisiatif anti korupsi P3SDLP

28.

Nilai Penerapan RB P3SDLP

29.

Persentase penyerapan DIPA
Balitbang KP

23.

24.
11.

Luas kawasan laut dan pesisir yang
dikelola secara berkelanjutan
Rasio jumlah kajian yang dijadikan
bahan kebijakan terhadap total kajian
yang dihasilkan
Jumlah Naskah Akademik terkait
pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya laut dan pesisir secara
berkelanjutan
Jumlah data dan informasi
sumberdaya laut dan pesisir
Jumlah karya tulis ilmiah bidang
sumberdaya laut dan pesisir
Jumlah kawasan pesisir dan WPP
yang terpetakan, dinamika,
kewilayahan serta pemanfatan
sumberdaya laut dan pesisirnya
Jumlah model penerapan iptek
pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya laut dan pesisir yang
inovatif
Jumlah Inovasi berupa model
penerapan iptek pengelolaan dan
pemanfaatan sumberdaya laut dan
pesisir yang diusulkan HKI
Proporsi litbang sumberdaya laut dan
pesisir mendukung. Program strategis
KKP dibandingkan program
pengembangan produk prospektif KP
lainnya
Indeks Kesenjangan Kompetensi
Eselon III dan IV
Jumlah pegawai(*peneliti)
berpendidikan S3 di P3SDLP
Jumlah fungsional peneliti madya di
P3SDLP
Proporsi jumlah pegawai fungsional
litbang KP dibandingkan dengan total
pegawai Balitbang
Service Level Agreement di P3SDLP

TARGET 2013

2

100%

Nilai AKIP A
6,75
8
80
(Setara Level 4)
>95%
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III. AKUNTABILITAS KINERJA
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS)
dan Nilai Kinerja Keseluruhan (NKK) tahun 2013 sampai dengan triwulan IV dari 12 Sasaran
Strategis (SS) dan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumberdaya laut dan Pesisir (P3SDLP) Balitbang KP – KKP memiliki kinerja yang baik (di atas
target yang telah ditetapkan), ditandai dengan warna hijau sesuai dengan gambar berikut :

LEARN & GROWTH
PERSPECTIVE

INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE

CUSTOMER
PERSPECTIVE

STAKEHOLDER
PERSPECTIVE

PETA STRATEGI PUSLITBANG SDLP

Nilai Pencapaian IS

SS1.
Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat KP
SS2.
Meningkatnya pemanfaatan hasil
litbang dinamika, kewilayahan,
serta pemanfaatan sumberdaya
laut dan pesisir oleh Masyarakat
KP
PERUMUSAN KEBIJAKAN

SS4. .
Tersedianya
kebijakan KP yang
implementatif
berdasarkan kajian

HUMAN CAPITAL
SS8.
Tersedianya
SDM P3SDLP
yang
kompeten dan
profesional

Nilai Kinerja
Keseluruhan

MASYARAKAT KP

SS3.
Meningkatnya
Pengelolaan SDKP
yang berkelanjutan

PELAKSANAAN KEBIJAKAN

SS5.
Tersedianya, data
dan informasi
dinamika ,
kewilayahan serta
pemanfaatan
sumberdaya laut
dan pesisir

INFORMATION CAPITAL
SS9. Tersedianya
informasi yang
valid, handal dan
mudah diakses di
P3SDLP

Nilai Pencapaian SS

SS10.
Tersedianya
sistem akuisisi
dan laboratorium
SDLP yang yang
handal

SS6.
Terselenggaranya
modernisasi sistem
produksi KP,
pengolahan, dan
pemasaran produk
KP yang optimal
dan bermutu

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN HUKUM

SS7.
Terselenggaranya
Pengendalian
litbang sumberdaya
laut dan pesisir

ORGANIZATION CAPITAL

FINANCIAL CAPITAL

SS11.
Terwujudnya good
governance & clean
government di
P3SDLP

SS12.
Terkelolanya
anggaran secara
1
akuntabel di P3SDLP

Gambar 2. Peta Strategis Puslitbang Sumberdaya Laut dan Pesisir TA 2013
3.1.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2013

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balitbang KP. Pengukuran kinerja dimaksud
merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU)
yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang
dituangkan pada penetapan kinerja P3SDLP tahun 2013 dapat tercapai.
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Indikator Kinerja Utama (IKU) P3SDLP tahun 2013 mengalami perubahan dan
penyesuaian yang mengacu pada Balanced Scorecard (BSC) yang akan diukur berdasarkan 4
perspective yaitu stakeholders perspective, customer perspective, internal process
perspective dan learn & growth perspective. Berdasarkan penetapan target pada setiap
indikator kinerja tersebut, sebagian besar telah berhasil tercapai. pencapaian Sasaran
Strategis (SS) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2013 yang mengacu Balanced
Scorecard (BSC) dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3. Capaian IKU P3SDLP Tahun 2013
Sasaran Strategis

IKU

STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Nilai Tukar Nelayan
Nilai Tukar Pembudidaya
2
Ikan
SS1
Meningkatnya
Rata-rata Pendapatan
kesejahteraan
3 Petambak Garam
masyarakat KP
(KK/bulan)
Pertumbuhan PDB
4
Perikanan
CUSTOMER PERSPECTIVE
SS2
Jumlah jejaring dan
5
Meningkatnya
kemitraan Litbang KP
pemanfaatan
Jumlah hasil Litbang KP
hasil litbang
6 yang diadopsi oleh
dinamika,
masyarakat KP
kewilayahan,
serta
pemanfaatan
Jumlah Pengguna hasil
7
sumberdaya laut
Litbang KP (Kelompok)
dan pesisir oleh
Masyarakat KP
SS3
Meningkatnya
Luas kawasan konservasi
pengelolaan
8 perairan yang dikelola
SDKP secara
secara berkelanjutan
berkelanjutan
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
Rasio jumlah kajian yang
dijadikan bahan kebijakan
9
SS4
terhadap total kajian yang
Tersedianya
dihasilkan
kebijakan
Jumlah Naskah Akademik
kelautan dan
terkait pengelolaan dan
perikanan yang
10 pemanfaatan sumberdaya
implementatif
laut dan pesisir secara
berkelanjutan
SS5
11 Jumlah data dan informasi

Klasifikas
i

Satuan

Target

Realisasi

%

Indeks

110

104,46

Nilai

104

104,70

94,96
100,6
7

Rp

1,800,00
0

2,819,46
6

150

Maximize

%

7,00

6,86

98

Maximize

Buah

4

4

100

Maximize

Buah

1

1

100

Maximize

Kelom
pok

2

2

100

Juta ha

3,6 juta
ha

3,647
juta ha

101,3
1

Maximize

Persen

23%

33%

143,5

Maximize

Buah

2

2

100

Maximize

Buah

5

5

100

Maximize

Maximize
Maximize

Maximize
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Sasaran Strategis
Tersedianya, data
dan informasi
dinamika ,
kewilayahan dan
pemanfaatan
sumberdaya laut
dan pesisir

IKU

12

13
SS6
Terselenggaranya
modernisasi
sistem produksi
kelautan dan
perikanan,
pengolahan dan
pemasaran
produk KP
perikanan yang
optimal dan
bermutu

14

ilmiah sumberdaya laut dan
pesisir
Jumlah karya tulis ilmiah
bidang sumberdaya laut
dan pesisir
Jumlah kawasan pesisir dan
WPP yang terpetakan,
dinamika, kewilayahan serta
pemanfatan sumberdaya
laut dan pesisirnya

Jumlah model penerapan
iptek pengelolaan dan
pemanfaatan sumberdaya
laut dan pesisir yang
inovatif

proporsi litbang
sumberdaya laut dan pesisir
mendukung. Program
15 strategis KKP dibandingkan
program pengembangan
produk prospektif KP
lainnya
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
Indeks Kesenjangan
16
Kompetensi Eselon II dan III
Jumlah pegawai
17
SS8
berpendidikan S3 di P3SDLP
Tersedianya SDM
Jumlah fungsional peneliti
P3SDLP yang
18
madya di P3SDLP
kompeten dan
Proporsi jumlah peg
profesional
fungsional P3SDLP
19
dibndingkan dengan total
pegawai P3SDLP
Service Level Agreement di
20 P3SDLP
SS9
Tersedianya
informasi yang
Persepsi user terhadap
valid, handal dan
kemudahan akses (skala
mudah diakses
21 likert 1-5)
lingkup P3SDLP
SS7
Terselenggaranya
Pengendalian
litbang
sumberdaya laut
dan pesisir

SS9
Tersedianya
sistem akuisisi
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Jumlah Prosedur Sistem
Akuisisi dan Laboratorium
Data Sumberdaya Laut dan

Satuan

Target

Realisasi

%

Klasifikas
i

Buah

38

38

100

Maximize

Kawas
n dan
WPP

7 SDP,
2 WPP

7 SDP,
3 WPP

111

Maximize

3

3

100

Persen

60%

70%

116,6
7

Persen

50%

50%

100

Orang

11

11

100

Maximize

Orang

3

3

100

Maximize

Persen

50%

52%

104

Maximize

Persen

70%

99,20%

141,7
1

Maximize

Persen

4,00

3,00

75

Maximize

Buah

2

2

100

Maximize

Buah

Maximize

Maximize

Minimize
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Sasaran Strategis

IKU

dan laboratorium
SDLP yang handal

SS10
Terwujudnya
good governance
& clean
government
lingkup P3SDLP

SS11
Terkelolanya
anggaran secara
optimal lingkup
P3SDLP

3.2.

Satuan

Target

Realisasi

%

Klasifikas
i

Persen

100%

100%

100

Maximize

(Nilai
AKIP A)

(Nilai
AKIP A)

100

Maximize

8

6,84

85,50

Maximize

75
(Setara
Level 4)

77,56

103,4
1

Maximize

> 96%

>96%

100

Maximize

Pesisir
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Jumlah rekomendasi aparat
pengawas eksternal internal
pemerintah (APIEP) yang
ditindaklanjuti dibanding
total rekomendasi lingkup
P3SDLP

24

Tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja P3SDLP

25

Nilai Inisiatif anti korupsi
P3SDLP

26

Nilai Penerapan RB P3SDLP

27

Persentase penyerapan
DIPA P3SDLP

Persen

HASIL PENGUKURAN NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS), NILAI
PENCAPAIAN INISIATIF STRATEGIS (NPIS) dan NILAI KINERJA KESELURUHAN (NKK)
BALITBANG KP

a.

NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)
NPSS adalah nilai yang menunjukan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu
Sasaran Strategis (SS). Status capaian SS yang ditunjukan dengan warna merah/kuning/hijau
(buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan
bobot masing-masing IKU terhadap SS tersebut dengan indeks toleransi 10%. Sistem
pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU seperti Tabel berikut :
No
1
2
3
4

Validitas IKU
Lead input
Lead proses
Lag output
Lag outcome

Bobot
0,1
0,2
0,3
0,4

Status capaian NPSS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:
Baik
Sedang
Buruk
Indeks Capaian > 90 % Indeks Capaian = 90% Indeks Capaian < 90 %
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Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara Menentukan dan
mensepakati standar status kinerja untuk NSS, NKP, dan NPSS
KLASIFIKASI
MAXIMIZE

MINIMIZE

STABILIZE

STATUS NSS / NKP / NPSS
(Toleransi 10%)

X<90%

X>90%

X>90% atau X<90%

Buruk

X=90%

X=90%

-

Sedang

X≥90%

X≤90%

X=90%

Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator
kinerja diantaranya adalah : Maximixe adalah Semakin tinggi pencapaian dari target maka
kinerja semakin baik; Minimize adalah Semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja
semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari
target maka kinerja semakin baik.
Pengukuran capaian kinerja P3SDLP Tahun 2013 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dan realisasi IKU pada masing-masing prespektif dari hasil
pengukuran tersebut diperoleh capaian kinerja P3SDLP ditingkat korporat di Tahun 2013
sebesar 106% yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sbb (Tabel 3.2) ;
1. Perspektif pemangku kepentingan (stakeholder perspective) dengan bobot 40%,
capaian kinerja sebesar 111%;
2. Perspektif pelanggan (Customer perspective) dengan bobot 20%, capaian
kinerja sebesar 100,69%;
3. Perspektif Internal (Internal Process perspective) dengan bobot 10%, capaian
kinerja sebesar 110,99%;
4. Perspektif Learn and Growth (Learn and Growth perspective) dengan bobot
30%, capaian kinerja sebesar 104,43%.
Tabel 4. Pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Strategis P3SDLP Tahun 2013
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b.

NILAI PENCAPAIAN INISIATIF STRATEGIS (NPIS)

NPIS merupakan nilai yang diberikan atas pelaksanaan inisiatif strategis (IS) yang
melekat pada suatu IKU tertentu. Status pencapaian inisiatif strategis (baik, sedang dan
buruk) ditentukan berdasarkan jumlah inisiatif strategis yang dilakukan 100% dibanding
dengan total inisiatif strategis yang berada dalam 1 (satu) IKU yang sama. Adapun status
capaian IS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:
Baik
Sedang
Buruk
Indeks Capaian > 90 % Indeks Capaian = 90% Indeks Capaian < 90 %
Untuk menentukan dan mensepakati standar status kinerja NPIS sesuai dengan kriteria sbb :
KLASIFIKASI
MAXIMIZE

MINIMIZE

STABILIZE

STATUS NPIS
(Toleransi 10%)

X<90%

X>90%

X>90% atau X<90%

Buruk

X=90%

X=90%

-

Sedang

X≥90%

X≤90%

X=90%

Baik

Hasil pengukuran Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS) P3SDLP diperoleh nilai 100%
(Tabel 3.3) karena program yang direncanakan telah dilaksanakan seluruhnya.
Tabel 5. Pengukuran Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis P3SDLP Tahun 2013
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c.

NILAI KINERJA KESELURUHAN (NKK)
Untuk mengukur capaian kinerja organisasi Balitbang KP menggunakan penilaian
dengan istilah Nilai Kinerja Keseluruhan (NKK). Komponen perhitungan NKK terdiri dari 2
(dua) unsur, yaitu : Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dan Nilai Pencapaian Inisiatif
Strategis (NPIS). NKK diperoleh dari penjumlahan antara Nilai Pencapaian Sasaran Strategis
(NPSS) dengan Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS). Adapun status NKK mempunyai
nilai toleransi 10% yang ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut :
Baik
Sedang
Buruk
Indeks Capaian > 190 % Indeks Capaian = 190% Indeks Capaian < 190 %
Pencapaian kinerja keseluruhan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain :
Pencapaian kinerja dikatakan buruk jika NPSS buruk dan NPIS buruk, Pencapaian kinerja
dikatakan sedang (jika : NPSS buruk dan NPIS baik, NPSS baik dan NPIS buruk, atau NPSS
sedang dan NPIS sedang), dan Pencapaian kinerja dikatakan baik jika NPSS dan NPIS baik.
Pencapaian kinerja keseluruhan P3SDLP adalah sebesar 206% (Tabel 3.4), nilai
tersebut berada dalam kategori baik karena melebihi indeks capaian (> 190%).

Tabel 6. Pengukuran Nilai Kinerja Keseluruhan P3SDLP Tahun 2013
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3.3.

EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

3.3.1 STAKEHOLDER PERSPEKTIVE
Capaian kinerja Balitbang KP pada Perspektif pemangku kepentingan (Stakeholder
Perspektive) sebesar 111% yang berasal dari satu sasaran strategis yaitu meningkatnya
kesejahteraan masyarakat KP dengan capaian sebesar 111%.
a.

SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KP
Kesejahteraan masyarakat KP menjadi tolak ukur dari dampak keberhasilan
program/kegiatan Balitbang KP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur
keberhasilan sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP terdiri dari 5 (lima) IKU
sbb :
1. IKU PERTAMA : NILAI TUKAR NELAYAN (NTN)
NTN merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima
nelayan/pembudidaya ikan (It) dengan Indeks harga yg dibayar/dikeluarkan oleh
nelayan/pembudidaya (Ib), untuk konsumsi rumah tangganya dan keperluan dalam
memproduksi produk perikanan. NTN merupakan indikator untuk melihat tingkat
kemampuan/daya beli nelayan skala kecil di pedesaan dan juga menunjukkan daya tukar
(term of trade) dari produk perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun
untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTN, secara relatif semakin kuat pula tingkat
kemampuan/daya beli nelayan.
Tabel 7. Target dan Realisasi IKU Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2013
IKU
NTN

Target 2013
110,00

Realisasi 2013
102,66

(%)
97,43

Apabila dilihat perkembangan nilai NTN per bulan selama tahun 2013 seperti tabel berikut:
Tabel 8. Perkembangan NTN dari bulan Januari s.d Desember Tahun 2013
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni

2013
It
Ib
Tahun Dasar 2007 (2007 : 100)
143,86
136,14
144,11
136,73
137,28
136,73
144,33
137,33
144,74
137,40
145,38
137,95

NTN Nas

%
Ubah

105,67
105,39
105,19
105,10
105,34
105,38

0,18
-0,26
-0,19
-0,09
0,23
0,04
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Bulan
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

2013
It
Ib
149,74
142,02
151,07
143,19
150,76
143,30
150,80
143,70
150,81
143,86
Tahun Dasar 2012 (2012 : 100)
111,10
108,23

NTN Nas
105,44
105,50
105,21
104,94
104,83

%
Ubah
0,05
0,06
-0,27
-0,26
-2,38

102,66

0,21

Rata-rata NTN Tahun 2013 adalah 102,66 % atau 93,33% lebih rendah dari angka
target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2013 ditetapkan angka NTN sebesar 110 adapun
Kenaikan NTN tertinggi terjadi pada Januari yakni 105,67 dan yang terendah pada
November yaitu sebesar 104,834. Pada bulan Desember 2013 nilai NTN bidang perikanan
tangkap sebesar 102,66 lebih besar dari NTPi yaitu 101,52. Nilai gabungan antara NTN dan
NTPi yang disingkat dengan NTNP sebesar 101,98.
Mulai Desember 2013 dilakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan NTN
dari tahun dasar 2007 menjadi tahun dasar 2012. Perubahan tahun dasar ini dilakukan
untuk menyesuaikan perubahan/pergesaran pola produksi perikanan dan pola produksi
konsumsi rumah tangga perikanan di perdesaan, serta perluasan cakupan. Alasan inilah
yang mendasari mengapa realisasi NTN 2013 mengalami penurunan dibanding target NTN
sebesar 110 diawal penetapan kinerja. Namun demikian nilai NTN secara rata-rata dan
bulanan masih di atas 100, artinya nelayan masih dapat menyimpan hasil pendapatan yang
diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan
operasional dan hidup sehari-harinya.
Perbedaan antara NTN tahun dasar 2007 dengan NTN tahun 2012 adalah
meningkatnya cakupan jumlah komoditas baik pada komoditas It maupun Ib. Penghitungan
NTN tahun dasar 2012 juga mengalami perluasan pada NTP sub sektor perikanan menjadi
NTN dan NTPI agar perhitungan indeks dapat dijaga ketepatannya. Selain itu terdapat
penambahan lokasi penghitungan menjadi 33 Provinsi dimana Provinsi DKI Jakarta menjadi
masuk didalamnya.
Jika dibandingkan dengan target pada RPJM 2014 dimana NTN sudah mencapai 112,
maka capaian NTN sampai dengan tahun 2013 ini telah mencapai 91,66% dari yang
ditargetkan.
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Tabel 9. Perbandingan Data NTN Tahun 2013 Terhadap Realisasi Tahun 2012
Dan Target 2014
% Realisasi 2013 thdp
Realisasi
Realisasi
Target
IKU
2012
2013
2014
2012*
Target 2014
NTN
105,37
102,66
112,00
97,43
91,66
Dengan sisa waktu satu tahun RPJMN di tahun 2014 telah dialokasikan program dan
kegiatan dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dengan harapan dapat
meningkatkan nilai NTN.
Dukungan P3SDLP terhadap peningkatan Nilai Tukar Nelayan adalah
menginformasikan data terkait Peta WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) hasil penelitian
Balitbang KP ( P3SDLP) dapat mendukung tercapainya target peningkatan NTN melalui
tampilan Data dan informasi dalam Peta WPP, yg didalamnya mencakup beberapa data yg
dapat digunakan oleh para nelayan sebelum melakukan penangkapan ikan, antara lain
:Data Cuaca/ musim , MLD ( mixed Layer Depth) sedalam apa laut yg akan di lalui, Panjang
Longline yg akan digunakan ke Laut sesuai lokasi, Data Pasang surut di 5 pelabuhan
Perikanan info waktu pendaratan dan keberangkatan kapan perikanan , Petunjuk tentang
pemahaman mengenai sistem koordinat yang digunakan dalam Peta WPP RI dan Dapat
digunakan sebagai bahan evaluasi dan regulasi tentang pencantuman koordinat dalam
Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);
2. IKU KEDUA : NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA IKAN (NTPi)
Tabel 10. Capaian NTPi Tahun 2013
IKU
1 NTPi )*
Ket: * Angka Triwulan III 2013

Target

Realisasi

%

104

104,7

100,67

NTPi merupakan rasio antara seluruh penerimaan (revenue) dibanding seluruh
pengeluaran (expenditure) pembudidaya ikan. Selain itu, juga digunakan untuk mengukur
tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan dan merupakan ukuran kemampuan keluarga
pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. Hingga bulan Oktober 2013
NTPi masih tergabung dalam penghitungan NTN dengan menggunakan penghitungan tahun
dasar 2007. Sejak November 2013 NTPi telah terpisah dengan NTN dengan perhitungan
tahun dasar 2012.
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Nilai NTPi/NTN hingga Oktober 2013 (berdasarkan perhitungan tahun dasar 2007)
sebesar 105,37 dan NTPi November – Desember 2013 dengan tahun dasar 2012, terjadi
penurunan NTPi dengan rata-rata sebesar 101,65. Berdasarkan data di atas bila NTPi
tersebut dirata-rata dari Januari – Desember 2013 maka dapat disimpulkan nilai sementara
NTPi 2013 sebesar 104.70. Nilai target NTPi sebesar 105 pada tahun 2014 telah dapat
dicapai ditahun 2013 (TW III). Nilai tukar di atas 100 ini menunjukkan bahwa
nelayan/pembudidaya mengalami surplus, dalam artian bahwa harga produksi naik lebih
besar dari kenaikan harga konsumsinya atau pendapatan nelayan/pembudidaya naik lebih
besar dari pengeluarannya. Dengan asumsi volume produksi sama, maka nilai NTN >100
menunjukkan kesejahteraan nelayan/pembudidaya meningkat. Nilai NTPi/NTN dari tahun
2010 hingga tahun 2013 sebagaimana pada tabel dibawah.
Tabel 11. Nilai NTN/NTPi tahun 2010 – 2014
IKU
2010
2011
2012
2013*
2014
Nilai Tukar Pembudidaya
Ikan
- Target
**
**
**
104
105
- Realisasi
105,55
106,26
105,37
104,70
- Prosentase
100,67
Ket: * angka sementara, NTPi Januari - Oktober dihitung berdasarkan tahun dasar 2007,
sedangkan NTPi November – Desember 2013 dihitung berdasarkan tahun
dasar 2012.
** belum ditentukan targetnya
NTN gabungan NTN dan NTPi
Berdasarkan hasil perhitungan BPS tahun 2013, rata-rata nilai NTN sebesar 104,84.
Nilai tertinggi pada tahun 2013 terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 105,50.
Dibandingkan dengan Nilai Tukar Petani (NTP), NTN/NTPi masih berada di atas NTP.
Fluktuasi NTN/NTPi salah satunya dipengaruhi faktor cuaca, indeks konsumsi rumah tangga
dan indeks biaya produksi, serta kenaikan inflasi.

Gambar 3. Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan Tahun 2013
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Dukungan P3SDLP terhadap peningkatan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan adalah
informasi 24 wilayah pengembangan minapolitan berbasis perikanan budidaya yang rentan
terhadap ancaman kenaikan muka air laut. Informasi ini berguna untuk menghindari
kerugian akibat bencana alam sebagai dampak kenaikan muka air laut dengan cara
melakukan budidaya ikan pada waktu yang tepat.
3. IKU KE TIGA : Rata-rata pendapatan petambak garam (KK/bulan)
Tabel 12. Nilai NTN/NTPi tahun 2010 – 2014
IKU
Rata-rata pendapatan petambak garam
(KK/bulan).

Target

Realisasi

Rp1,8 juta

Rp2,8 juta

%

Rata-rata pendapatan petambak garam per-Kepala Keluarga/bulan yang masuk
dalam KUGAR dihitung dari jumlah pendapatan petambak garam penerima Program PUGAR
selama musim panen dibagi lama bulan produksi.
Dari laporan 42 Kabupaten/Kota penerima PUGAR 2013, diketahui bahwa lama masa
produksi rata – rata secara nasional sekitar 3,19 bulan, termasuk masa persiapan, masa
evaporasi dan pemanenan, dan pemulihan lahan. Daerah–daerah tertentu yang
menggunakan sistem perebusan memiliki masa produksi yang lebih variatif dan lama,
misalnya Aceh Utara yang mulai memproses sejak pertengahan Januari–Desember 2013.
Perhitungan pendapatan menggunakan beberapa variabel, yakni: Luas lahan PUGAR;
Produksi Nasional; Produktifitas PUGAR per hektar per musim; Penjualan garam (estimasi
nilai produksi); total biaya (TC) baik operasional maupun investasi; Pendapatan bersih; dan
lama bulan dalam satu kali periode produksi (musim).
Harga garam bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan setelah
pengolahan data (lihat tabel pengolahan) diketahui bahwa per hektar lahan mampu
menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp. 3.660.859,93. Petambak PUGAR
mengolah/mendayagunakan lahan antara 0,5 s/d 1 Ha. Dengan luasan lahan 20.870,82 Ha
dan jumlah total petambak sebanyak 31.432, maka per petambak rata – rata mengolah
lahan sebesar 0,77 Ha, sehingga pendapatan per petambak sebesar Rp. 0,77 x Rp.
3.660.859,93 = Rp. 2.819.466.
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Dukungan Litbang KP terhadap peningkatan Rata-rata pendapatan pengolah garam
(KK/bulan) diantaranya :
1. Penerapan model alat pemurnian garam secara mekanik oleh P3SDLP, dapat
meningkatkan pendapatan para pengolah garam antara lain sebagai berikut:
Meningkatkan kualitas garam semula K3 ( >88%) menjadi >94% NaCl, Kapasitas
produksi semula 1,5 ton/hari menjadi 2 ton / per hari, Menampung 3 – 5 tenaga
kerja, Hasil produksinya Siap dipasarkan sebagai garam konsumsi atau garam industri
pangan dan Dapat meningkatkan Nilai tambah 500 – 1000 rupiah per kilo;
4. IKU KE EMPAT : Pertumbuhan PDB Perikanan
Tabel 13. Pertumbuhan PDB Perikanan
IKU
Pertumbuhan PDB Perikanan

Target (%)

Realisasi

%

7

6,9

98,57

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, termasuk
didalamnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, adalah meningkatnya nilai PDB
perikanan. Pertumbuhan PDB Perikanan dari tahun ke tahun selalu meningkat, hal tersebut
menggambarkan bahwa kemampuan sumberdaya perikanan sebagai andalan dalam
perekonomian nasional.
PDB perikanan diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa perikanan
yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu (per tahun). Adapun angka persentase
pertumbuhan PDB Perikanan diperoleh dengan membandingkan nilai PDB Perikanan
(berdasarkan harga konstan) tahun 2013 dibandingkan dengan nilai PDB Perikanan tahun
2012.
Pertumbuhan PDB perikanan tahun 2013 ditargetkan mencapai 7%. Berdasarkan
data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan PDB perikanan berdasarkan harga konstan
tahun 2000 dalam kurun waktu setahun terakhir meningkat sebesar 6,9%, yakni Rp 57.702,6
Miliar pada tahun 2012 menjadi Rp 61.661,2 Miliar pada tahun 2013, atau tercapai 98,57%
dari target yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan pertumbuhan pada periode tahun
2013 dengan tahun sebelumnya, selama kurun waktu 2009-2013, pertumbuhan PDB
perikanan meningkat rata-rata sebesar 14,83% per tahun dan merupakan rata-rata tertinggi
dalam sektor pertanian secara umum. Dalam dua tahun terakhir PDB perikanan tumbuh di
atas rata-rata nasional dan dalam 4 tahun terakhir memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi
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dalam sektor pertanian secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa perikanan memegang
peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan pada PDB kelompok pertanian secara
umum, maupun pada PDB Nasional.
Sedangkan apabila pencapaian indikator kinerja pertumbuhan PDB perikanan
sebesar 6,86% di tahun 2013 ini dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana
tercantum pada Renstra 2010-2014, maka pencapaian pada indikator kinerja ini telah
mencapai 94,63% dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2014 sebesar 7,25%.
Pencapaian Sasaran Strategis 1, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat
kelautan dan perikanan, salah satunya didukung oleh kegiatan antara lain: (1)
Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan; (2) Pengembangan usaha pasca panen
nonkonsumsi hasil kelautan dan perikanan; (3) Peningkatan serapan pasar domestik hasil
perikanan; (4) Peningkatan dan perluasan akses pasar ekspor hasil kelautan dan perikanan;
(5) Peningkatan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan (6)
Pengembangan uji terap ragam produk dan alat pasca panen dan pemasaran hasil kelautan
dan perikanan. Melalui berbagai kegiatan di atas diharapkan dapat terwujud peningkatan
daya saing produk perikanan dan ketahanan pangan.

Tabel 14. Pencapaian IKU-2 Ditjen P2HP, 2009-2013 (Rp Miliar)
TAHUN - YEAR

LAPANGAN USAHA
INDUSTRIAL ORIGIN

Berdasar harga berlaku
At current prices

Kelompok Pertanian / Agriculture Group

2010

2009

Kenaikan rata-rata (%)

2011

2012*)

2013**)

Increasing average
2009 - 2013

857 196,8

985 470,5

1 091 447,1

1 193 452,9

1 311 037,3

11,23

a. Tanaman Bahan Makanan / Food Crops

419 194,8

482 377,1

529 967,8

574 916,3

621 832,7

10,40

b. Tanaman Perkebunan / Estate Crops

111 378,5

136 048,5

153 709,3

162 542,6

175 248,4

12,17

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya / Livestock & Its product

104 883,9

119 371,7

129 297,7

145 720,0

165 162,9

12,04

45 119,6

48 289,8

51 781,3

54 906,5

56 994,2

6,02

176 620,0

199 383,4

226 691,0

255 367,5

291 799,1

13,38

PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) / Gross Domestic Product 5 606 203,4

6 446 851,9

7 419 187,1

8 229 439,4

9 083 972,2

12,85

PDB TANPA MIGAS / GDP Without Oil & Gas

5 141 414,4

5 941 951,9

6 795 885,6

7 588 322,5

8 416 039,5

13,13

d. K e h u t a n a n / Forestry
e. P e r i k a n a n / Fisheries

Persentase PDB Perikanan / Fisheries GDP Sharring
Persentase terhadap kelompok pertanian / To Agriculture group

20,60

20,23

20,77

21,40

22,26

Persentase terhadap PDB / To GDP

3,15

3,09

3,06

3,10

3,21

Persentase terhadap PDB tanpa Migas / To GDP Without Oil &

3,44

3,36

3,34

3,37

3,47

295 883,8

304 777,1

315 036,8

328 279,7

339 890,2

3,53

149 057,8

151 500,7

154 153,9

158 910,1

161 969,5

2,10

b. Tanaman Perkebunan / Estate Crops

45 558,4

47 150,6

49 260,4

52 325,4

54 903,0

4,78

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya / Livestock & Its product

36 648,9

38 214,4

40 040,3

41 918,6

43 914,0

4,63

d. K e h u t a n a n / Forestry

16 843,6

17 249,6

17 395,5

17 423,0

17 442,5

0,88

e. P e r i k a n a n / Fisheries

47 775,1

50 661,8

54 186,7

57 702,6

61 661,2

6,59

PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) / Gross Domestic Product 2 178 850,4

2 314 458,8

2 464 566,1

2 618 938,4

2 770 345,1

6,19

PDB TANPA MIGAS / GDP Without Oil & Gas

2 171 113,5

2 322 653,1

2 481 796,7

2 636 976,0

6,67

14,83

Kelompok Pertanian / Agriculture Group

Berdasar harga konstan thn 2000
At 2000 Constant Prices

a. Tanaman Bahan Makanan / Food Crops

2 036 685,5

Pertumbuhan PDB Year on Year (Y on Y)
Perikanan/ Fisheries

4,2

6,0

7,0

6,5

6,9

Kelompok Pertanian / Agriculture Group

4,0

3,0

3,4

4,2

3,5

PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) / Gross Domestic Product

4,6

6,2

6,5

6,3

5,8

PDB TANPA MIGAS / GDP Without Oil & Gas

5,0

6,6

7,0

6,9

6,3

Sumber / Source : Badan Pusat Statistik / Statistics of Indonesia
Keterangan :
*) : Angka sementara / Preliminary Figures
**) : Angka sangat sementara / Very preliminary figures
***) : Angka sangat sangat sementara / Very very preliminary figures
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Dukungan Litbang KP terhadap Pertumbuhan PDB perikanan diantaranya :
Pada tahun 2013, litbang KP melakukan kajian mengenai strategi dalam mendorong
pertumbuhan PDB sektor KP di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi
rekomendasi bagi pembuat kebijakan KP dalam mendorong pertumbuhan PDB Kelautan dan
Perikanan. Pada metodologinya, litbang menggunakan sebuah model ekonomi yang
merupakan model ekonomi kesetimbangan umum dengan menggunakan Tabel InputOutput (I-O) tahun 2008 sebagai data dasar bagi analisis yang dilakukan. Dalam model
kesetimbangan umum, dapat dilihat gambaran mengenai bagaimana sektor di Indonesia
saling berinteraksi, serta bagaimana output masing-masing sektor tersebut dikonsumsi oleh
rumahtangga, swasta, pemerintah maupun pihak luar negeri. Dengan struktur data
sedemikian rupa, maka salah satu kelebihan dari model jenis ketimbangan umum adalah
kemampuannya untuk dipergunakan mensimulasikan pengaruh berbagai perubahan yang
terjadi pada variabel terikat-salah satunya PDB baik nasional maupun sektoral.
Pada model yang telah dikembangkan litbang KP tersebut telah dilakukan
penggolongan berbagai kegiatan ekonomi ke dalam 75 kelompok komoditas. Kegiatan
ekonomi di sektor KP pun disertakan dalam pemodelan ini. Namun dikarenakan adanya
keterbatasan sumberdaya yang menangani penelitian terkait pada litbang, maka model ini
baru mampu mengakomodir 10 (sepuluh) kelompok komoditas saja. Adapun 10 komoditas
tersebut adalah :
Tabel 15. Kode dan Kelompok Komoditas Sektor KP di Dalam Model Ekonomi KP 2013
Kode
Kelompok Komodtias
23
Tuna
24
Tongkol
25
Cakalang
26
Perikanan Laut
27
Patin
28
Perikanan Budidaya
29
Udang
33
Garam Kasar
35
Ikan Kering dan Asin
36
Ikan Olahan dan Awetan
* Sumber : Tabel I-O KP 2008, BBBPSEKP, 2013
Dengan demikian, sesuai dengan tugas dan fungsi dari Balitbang, bahwa untuk
mencapai IKU pertumbuhan PDB Kelautan dan Perikanan 2013 sebesar 7% adalah berupa
rekomendasi mengenai strategi untuk mendorong pertumbuhan PDB sektor KP di Indonesia.
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Keberhasilan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), salah satunya
ditunjukkan pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan yang terus
mengalami kenaikan. Dari data sementara 2013, PDB perikanan mencapai 6,5% dari target
yang ditetapkan sebesar 7%. Data ini menunjukkan perkembangan PDB perikanan tumbuh
di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Di mana, laju pertumbuhan PDB 2013 dari data
kuartal III, PDB perikanan sudah mencapai 6,5%, jauh di atas pertumbuhan PDB pertanian
yang sebesar 3,27% dan PDB nasional sebesar 5,82%.
3.3.2. COSTUMER PERSPECTIVE
Capaian kinerja P3SDLP pada customer perspective sebesar 100,69% atau 20% dari
seluruh perspective, yang berasal dari 2 sasaran strategis berikut :
SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL LITBANG KP
OLEH MASYARAKAT KP
Nilai sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan hasil litbang KP oleh masyarakat
KP sebesar 100% atau 50% dari bobot Nilai Sasaran Strategis. Indikator kinerja yang
ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) IKU sbb :
a.

1. IKU KE LIMA : Jumlah Jejaring Dan Kemitraan Litbang SDLP
Jejaring dan kemitraan penelitian dan pengembangan untuk identifikasi dan
mendapatkan strategi penyelesaian permasalahan dan kendala pengelolaan sumber daya
kelautan dan perikanan. Teknik menghitungnya yaitu akumulasi jumlah jejaring dan
kemitraan litbang KP (s/d tahun berjalan).
IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah
melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:
Tabel 16. Pencapaian IKU-5 P3SDLP, 2010-2013
No

Rincian Output

Target
20102014

1

Jumlah jejaring
dan kemitraan
Litbang KP

10

Capaian
20102012

Target
2013

Capaian
2013

Capaian
20102013

Target
2014

6

4

4

10

2

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian jumlah jejaring dan kemitraan P3SDLP pada
tahun 2013 sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebanyak 4 (empat) jejaring dan
kemitraan. Jejaring dan kemitraan tersebut adalah sebagai berikut:
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1.

Forum Blue Carbon

Forum yang terbentuk sebagai media untuk menyebarluaskan hasil penelitian tentang Blue
Carbon di Badan litbang KP serta untuk berbagi informasi dan pengalaman dengan institusi litbang
nasional dan internasional terkait kegiatan Blue Carbon yang telah/sedang di lakukan di Tanah Air.
Jejaring dibangun menggunakan media sosial seperti facebook, BlueCarbonPortal.org dan
thebluecarboninitiative.org. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan masukan atau pertimbangan
teknis bagi para stakeholder blue carbon di tanah air dalam mitigasi perubahan iklim global.

Gambar 4. International Workshop on Blue Carbon

2.

Forum Penerima Iptekmas Garam

Forum yang diinisiasi oleh Balitbang KP sebagai ajang bertukar pikiran dan pengalaman bagi
para penerima program penerapan teknologi kepada masyarakat (iptekmas) garam
untukmengoptimalisasikan pemanfaatan alat pemurni garam.Disamping itu forum yang mulai
terbangun ini diharapkan mampu saling mendukung terutama untuk ketersediaan bahan baku
garam krosok dan pemasaran produk garam konsumsi yang dihasilkan.

3.

CRUISE CISKA III

Kegiatan kerjasama dalam bentuk pelayaran ilmiah bertopik "Carbon Sequestration in the
Indonesian Seas and Its Global Significance: Generation of Scientific Knowledge for Formulating
Strategies For Adaptation to Climate Change" (CISKA Cruise 2013) yang diselenggarakan oleh Pusat
Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir (P3SDLP) bersama Leibniz Center for
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Marine Tropical Ecology (ZMT-Bremen) sebagai hasil kerjasama Indonesia - Jerman "Science for
Protection of Indonesian Coastal Marine Ecosystems" (SPICE III 2012-2015). Lokasi survei pada
pelayaran ini, pesisir timur Sumatera, hampir sama dengan pelayaran sebelumnya yakni CISKA
CRUISE 2012. Pelayaran terbagi menjadi 2 leg, dimana Leg pertama ditempuh dari Palembang
menuju Dumai dan Leg kedua adalah sebaliknya. Pengukuran fluks CO2 di air, kandungan karbon di
air dan di biomassa ekosistem pesisir, parameter oseanografi dan meterologi dilaukan pada
pelayaran ini.

Gambar 5. Aktifitas Cruise Ciska III
Data dan informasi yang dihasilkan dari survei ini berkontribusi kepada Rencana Aksi
Nasional Gerakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan rencana pendirian Blue Carbon
Center di P3SDLP.

4.

Joint Research “BENTHIC”

Joint Study (Preliminary) in 2013 “BENTHIC”, P3SDLP-Balitbang KP melakukan persiapan
preparasi sampel core sedimen dalam rangka pelaksanaan analisis lanjutan (advance analysis).
Dalam pelaksanaannya, tim Balitbang KP berkolaborasi dengan tim Puslitbang Geologi Kelautan
(P3GL) dan Puslit Geoteknologi LIPI (Geotek-LIPI). Pelaksanaan kegiatan persiapan preparasi sampel
core sedimen ini dilakukan di Laboratorium Contoh Inti milik P3GL Cirebon, Jawa Barat. Kegiatan ini
telah melibatkan para peneliti dari masing-masing institusi untuk melakukan scanning split-core dan
analisis awal core sedimen yang dibantu oleh para teknisi-litkayasa dalam melakukan persiapan
preparasi sampel sedimen.
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Gambar 6. Aktifitas Riset “BENTHIC”

Jika dilihat dari tahun 2010 sampai akhir tahun 2013, jumlah jejaring dan kemitraan
Litbang KP sudah mencapai 10 (100%) dari target sebanyak 10 jejaring dan kemitraan
Litbang KP sampai dengan tahun 2014 sehingga target TA 2014 sudah terpenuhi sebelum
target kinerja hingga tahun 2014 berakhir.

2. IKU KE ENAM : Jumlah Hasil Litbang Kp Yang Diadopsi Oleh Masyarakat KP.
IKU ini didefinisikan sebagai IPTEK yang disebarkan oleh Balitbang KP, baik secara
langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media, kepada masyarakat pengguna.
Teknik menghitungnya yaitu jumlah hasil litbang P3SDLP yang diadopsi oleh masyarakat
setiap tahun.
IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah
melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:
Tabel 17. Pencapaian IKU-7 Balitbang KP, 2010-2013
No

1

Rincian Output
Jumlah hasil Litbang
P3SDLP yang
diadopsi oleh
Masyarakat KP

Target
20102014

Capaian
20102012

Target
2013

Capaian
2013

Capaian
20102013

Target
2014

5

3

1

1

4

1

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian jumlah hasil litbang P3SDLP yang diadopsi
oleh masyarakat KP pada tahun 2013 sesuai dengan target yang ditentukan yaitu 1 (satu)
hasil litbang. Target tersebut sama dengan target tahun 2012. Jika dilihat dari tahun 2010
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sampai akhir tahun 2013, jumlah hasil litbang KP yang diadopsi oleh masyarakat KP sudah
mencapai 4 (80%) dari target sebanyak 5 buah sampai dengan tahun 2014.
Hasil litbang yang diadopsi oleh masyarakat adalah teknologi Sirkulasi air cuci garam
menggunakan bak alir dan filter. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem
filter dan bak alir yang kompak dengan bahan material yang lebih murah, mudah
pengoperasiannya dan tahan terhadap korosi. Keunggulan dan nilai inovasi dari penelitian
ini adalah dengan ditangkapnya material dan mineral tersebut, dengan sendirinya air
pencuci pada sistem pencucian garam mekanis diharapkan tidak pernah mencapai
“batas” pemakaian serta dapat digunakan secara terus menerus.

Gambar 7. Gambar Teknis dan Proses Pembuatan Filter

3. IKU KE TUJUH : Jumlah Pengguna Hasil Litbang Kp (Kelompok/Orang)
IKU ini didefinisikan sebagai anggota masyarakat KP yang menerima IPTEK secara
langsung dari P3SDLP maupun pengguna yang mendapatkan IPTEK secara tidak langsung di
sekitar kawasan kelompok sasaran. Teknik menghitungnya yaitu jumlah pengguna
(kelompok/orang) yang telah memanfaatkan IPTEK hasil kegiatan P3SDLP setiap tahun.
IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah
melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:
Tabel 18. Pencapaian IKU-8 Balitbang KP, 2010-2013
No

Rincian Output

Target
20102014

Capaian
20102012

Target
2013

Capaian
2013

Capaian
20102013

Target
2014

1

Jumlah
pengguna hasil
litbang KP

10

16

2

2

18

2
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Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian jumlah pengguna hasil litbang SDLP pada
tahun 2013 sama bila dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu 2 kelompok. Hasil tersebut
sesuai dengan target tahun 2013. Jika dilihat dari tahun 2010 sampai akhir tahun 2013,
jumlah pengguna hasil litbang KP sudah mencapai 18 (180%) dari target sebanyak 10
pengguna sampai dengan tahun 2014 sehingga target TA 2014 sudah terlampaui.
Dua Kelompok pengguna hasil litbang SDLP adalah Kelompok Mutiara Laut Mandiri di
Pati Jawa Tengah dan Kelompok Semar di Gresik Jawa Timur. Kelompok tersebut merupakan
pengguna Teknologi Proses Pemurnian Garam Secara Mekanis.

b.

SASARAN STATEGIS
BERKELANJUTAN

3

;

MENINGKATNYA

PENGELOLAAN

SDKP

SECARA

Nilai sasaran strategis meningkatnya pengelolaan sdkp secara berkelanjutan
sebesar 101% atau 50% dari Bobot Nilai Sasaran Strategis. Indikator kinerja yang ditetapkan
untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu :
1. IKU KE DELAPAN: Luas Kawasan Konservasi Perairan Yang Dikelola Secara
Berkelanjutan
Tabel 19. Capaian indikator Luas Kawasan Konservasi Perairan
Yang Dikelola Secara Berkelanjutan
Target
IKU
Realisasi
(Juta Ha)
Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola
secara berkelanjutan

3,60

3,65

%
101

Indikator ini dihitung dari capaian luas kawasan perairan, pesisir dan pulau-pulau
kecil yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan
sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pada Tahun 2013 target luas
kawasan yang dikelola sebesar 3.600.000 Ha. Dari target tersebut, capaian pada Tahun 2013
adalah sebesar 3,647.517.17 Ha (101%).
Pengelolaan berkelanjutan merupakan upaya yang dilakukan pengelola kawasan
dengan memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan dan pengelolaan yang menjamin
ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai
dan keanekaragaman sumberdaya yang ada. Adapun upaya-upaya pokok pengelolaan
kawasan konservasi meliputi: koordinasi dan pembinaan, peningkatan infrastruktur,
penyusunan NSPK, review dan implementasi rencana pengelolaan, sosialisasi, konsultasi
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public,Peningkatan kapasitas, operasionalisasi lembaga pengelola, Rehabilitasi kawasan,
evaluasi pengelolaan, Pengawasan sumberdaya ikan dan sebagainya.
Dengan ditetapkan Keputusan Dirjen KP3K Nomor Kep.44/KP3K/2012 tanggal 9
Oktober 2012, Ditjen KP3K telah memiliki standardisasi atau patokan praktis dalam
mengevaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (E-KKP3K). Tingkatan level efektifitas ditunjukkan dengan pembedaan warna yaitu level
merah, level kuning, level hijau, level biru dan level emas. Secara teori, para pakar telah
sepakat menguraikan kurun waktu pencapaian masing-masing level pengelolaan efektif
yakni:
a)
b)
c)
d)
e)

Level 1 (Merah) baru dapat dicapai pada 3 tahun pertama pengelolaan;
Level 2 (kuning) dapat dicapai pada 5 tahun berikutnya;
Level 3 (hijau) pada 7 tahun selanjutnya;
Level 4 (biru) pada 10 tahun berikutnya; dan
level 5 (emas) merupakan output yang dicapai setelah lebih dari 10 tahun.

Tahun 2013, instrumen E-KKP3K mulai diujicobakan, telah dilakukan evaluasi
terhadap sejumlah.kawasan konservasi laut baik yang dikelola oleh pemerintah pusat
maupun oleh pemerintah daerah. Dari sejumlah kawasan tersebut telah dipilih kawasan –
kawasan terbaik sebagai penerima Anugerah E- KKP3K ( E-KKP3K Award). Anugerah EKKP3K diberikan kepada pemerintah daerah yang konsisten mengembangkan kawasan
konservasi perairan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu kategori favorit, kategori
percontohan dan kategori percepatan
“E-KKP3K Award” diharapkan mampu sebagai penyemangat bagi pengelola yang lain
untuk bekerja lebih giat lagi sehingga pengelolaan efektif sampai ke level emas dapat
terwujud.
Untuk mendorong pengelolaan efektif kepada pihak pengelola kawasan yang sudah
ada, telah pula dilakukan upaya pembinaan misalnya koordinasi pengelolaan, fasilitasi
pemanfaatan, asistensi penataan batas kawasan, rehabilitasi habitat kawasan, percontohan
perlindungan pelestarian kawasan, identifikasi potensi, pembinaan kelembagaan, fasilitasi
penetapan kawasan dan lain sebagainya. Kawasan yang mendapat prioritas pembinaan
tahun ini adalah Indramayu, Alor, Lampung Barat , Batang, Pulau Pieh , Lombok Timur, dan
Lampung Barat.
Adapun dukungan dari P3SDLP untuk meningkatkan capaian Luas kawasan
konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan adalah melaksanakan penelitian
dengan judul Analisis Kebijakan Pengembangan Pulau-pulau Kecil Berbasis Konservasi di
Kabupaten Wakatobi dan Analisis Kondisi Geodinamika terhadap Potensi Sumber Daya
Perairan Teluk Kao Halmahera. Penelitian di Wakatobi menghasilkan peta pengembangan
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Pulau-Pulau Kecil Berbasis Konservasi khususnya pengembangan wisata bahari di Pulau
Wangi-wangi dan sekitarnya, Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Peta ini
menunjukkan pengembangan kawasan wisata bahari antara lain berada di utara Pulau
Wangi-wangi, Kecamatan Wangi-wangi dan di utara Pulau Kapota, Kecamatan Wangi-wangi
Selatan dengan luas sekitar 2.786,9 hektar atau 20,3% dari luas total wilayah kawasan. Perlu
adanya manajemen yang baik dengan menambahkan teknologi pada daerah wisata bahari
sesuai marjinal sehingga dapat meningkat menjadi sesuai. Berdasarkan analisis Prospektif
Patisipatif diperoleh empat variabel utama: 1. Prilaku Masyarakat menjaga lingkungan, 2.
Karakter Masyarakat, 3. Sumber Daya Manusia dan 4. Motivasi. Keempat variabel tersebut
berperan dalam penyusunan regulasi kebijakan Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Berbasis
Konservasi di Kabupaten Wakatobi. Sedangkan Penelitian di Perairan Teluk Kao Halmahera
menghasilkan informasi mengenai bahaya geologi ini selayaknya bisa digunakan sebagai
pertimbangan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan di Teluk Kao. Sementara itu
berbagai jenis dan karateristik sumberdaya arkeologi maritim di Perairan Teluk Kao yang
telah teridentifikasi potensi pemanfaatannya sebagai daya tarik wisata bahari, umumnya
tersebar di pesisir Teluk Kao pada kedalaman 0 – 17 m dari permukaan laut. Wilayah
tersebut merupakan wilayah seismisitas aktif dengan tingkat kegempaan tinggi yang dapat
mengancam keberadaan situs, sehingga melalui Informasi ini diharapkan dapat menjadii
bahan rekomendasi dalam meminimalisir kerentanan situs terhadap ancaman di lingkungan
perairannya dan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan wilayah situs sebagai
kawasan konservasi maritim di Teluk Kao ( Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no
17/2008).

3.3.3. Internal Process Perspective
Capaian kinerja P3SDLP pada Internal Process Perspective sebesar 111% atau 11%
dari total perspective yang berasal dari 4 sasaran strategis yaitu :
a.

SASARAN STRATEGIS 4 : TERSEDIANYA KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
YANG IMPLEMENTATIF
Nilai sasaran strategis tersedianya kebijakan kelautan dan perikanan yang
implementatif sebesar 30%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan
sasaran tersebut terdiri dari 2 (dua) IKU sbb :

1. IKU KE SEMBILAN : Rasio jumlah kajian pengelolaan dan pemanfaatan SDLP
yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan.
IKU ini didefinisikan sebagai hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan
dan perikanan, termasuk di dalamnya adalah hasil kepakaran atau buah pikiran para pakar
atau peneliti P3SDLP yang disampaikan secara resmi dan tertulis kepada pemangku
kepentingan sebagai saran, masukan atau bahan pertimbangan untuk dijadikan bahan
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dalam penyusunan kebijakan KP. Teknik menghitungnya yaitu jumlah kajian hasil litbang KP
yang dijadikan bahan kebijakan : jumlah total kajian hasil litbang. IKU ini menggunakan
klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang
ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:
Tabel 20. Pencapaian IKU-9 Balitbang KP, 2010-2013
No
1

Rincian Output
Rasio jumlah kajian yang dijadikan
bahan kebijakan terhadap total
kajian yang dihasilkan

Target
2013

Capaian
2013

Target
2014

23%

33%

33%

Berdasarkan hasil pengukuran TA 2013 telah diperoleh 1 buah rekomendasi dari 3
kajian bahan kebijakan (33%), yaitu Dukungan Kepakaran Peneliti dan data/ informasi
parameter oseanografi ekosistem pesisir, serta Peta WPP RI (PerMen No: 01 / 2009) sebagai
dasar pertimbangan penarikan ekoregion laut, dan bahan penyusunan Peta dan Buku
Ekoregion Laut Indonesia yang diluncurkan Men LH, 4 Juni 2013.
Peta Ekoregion Laut Indonesia yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia, disusun untuk memberikan arah dalam penetapan rencana
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan harapan dapat tercapainya
keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam untuk
mengoptimalkan produktivitas sumberdaya alam laut serta dicapai perlindungan lingkungan
secara efektif. Penyusunan ekoregion laut juga memperhatikan beberapa klasifikasi
perencanaan wilayah yang ada di Indonesia, diantaranya Wilayah Pengelolaan Perikanan
yang terbagi dalam 11 WPP. Di samping itu data dan informasi terkait aspek oseanografi
yang dipergunakan dalam penyusunan ekoregion laut hampir seluruhya dikontribusikan
oleh Badan Litbang Kelautan dan Perikanan. Data tersebut meliputi pasang surut,
bathimetri, upwelling, suhu, salinitas, derajat keasaman klorofil dan nutrien di laut
Indonesia.

Gambar 8. Acara Peluncuran Peta dan Deskripsi Ekoregion
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Gambar 9. Tampilan Peta Ekoregion Laut dan Cover Buku Ekoregion Laut

Terlibat sebagai tim penyusun dari Balitbang KP sebanyak 4 orang peneliti dan dua
orang selaku
Narasumber adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumberdaya Laut dan Pesisir serta Kepala Balai Penelitian dan Observasi Laut.
Peta ekoregion Laut Indonesia tersebut dilengkapi dengan buku Deskripsi Peta
Ekregion Laut Indonesia dengan nomor ISBN: 978-602-8773-10-2.
2. IKU KE SEPULUH : Jumlah Rekomendasi (Naskah Akademik) terkait pengelolaan
dan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir secara
berkelanjutan
IKU ini didefinisikan sebagai rekomendasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Teknik menghitungnya yaitu jumlah
rekomendasi berupa naskah akademik yang dihasilkan. IKU ini menggunakan klasifikasi
maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun
deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:
Rekomendasi yang sudah dihasilkan adalah Peringatan Dini Dampak Kenaikan Muka
Air Laut pada Infrastruktur Perikanan Tangkap dan Budidaya serta usulan pembentukan unit
kerja yang melaksakan penelitian tentang garam dan sumberdaya (mineral) air laut.
No

Rincian Output

Target
2013

Capaian
2013

Target
2014

1

Jumlah Rekomendasi (Naskah
Akademik) terkait
pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya laut dan pesisir
secara berkelanjutan

2

2

3
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b.

SASARAN STRATEGIS 5 : Tersedianya Jumlah Data Dan Informasi Ilmiah KP
Nilai sasaran strategis Tersedianya Jumlah Data Dan Informasi Ilmiah KP sebesar
106% atau 26% dari Nilai Bobot NSS. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur
keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 2 (dua) IKU sbb :
1. IKU KE SEBELAS : Jumlah Data Dan Informasi Ilmiah SDLP
IKU ini didefinisikan sebagai data informasi hasil penelitian yang telah disusun dalam
bentuk paket informasi. Teknik menghitungnya yaitu jumlah data dan informasi yang sudah
disampaikan secara resmi oleh Penanggung jawab Kegitan Penelitian kepada Kepala
Satker.
IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah
melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:
Tabel 21. Pencapaian IKU-12 Balitbang KP, 2010-2013

No

1

Rincian Output
Jumlah data
dan informasi
ilmiah KP

Target
2012

Capaian
2012

Target
2013

Capaian
2013

9

12

5

5

Capaian
20102013

Target
2014
5

Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian jumlah data dan informasi ilmiah SDLP pada
tahun 2013 sama bila dibandingkan degan tahun 2012. Hasil tersebut sesuai dengan target
yang telah ditentukan. Judul kegiatan Penelitian yang menghasilkan data dan informasi
adalah sebagai berikut:
a. Karakterisasi Sumberdaya Air di Kawasan Pelabuhan Perikanan (Studi Kasus PPS
Bungus)
b. Kerentanan Pesisir di Kawasan Timur Sumatera berdasarkan Karakteristik dan
Geodinamika Pantai
c. Kerentanan infrastruktur strategis terhadap bencana Tsunami di Sumatera Barat
d. Identifikasi Kerentanan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap Bencana Laut (Studi
Kasus Kab. Sukabumi & Kalsel)
e. Analisis Dampak Perubahan Iklim terhadap Potensi Kawasan Konservasi Maritim di
Kab. Pesisir Selatan
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2. IKU KE DUA BELAS : Jumlah Karya Tulis Ilmiah
IKU ini didefinisikan sebagai tulisan yang disusun berdasarkan data dan informasi
yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah diterbitkan pada
suatu jurnal atau prosiding dalam dan luar negeri. Teknik menghitungnya yaitu jumlah karya
tulis ilmiah yang sudah diterbitkan dan disampaikan secara resmi oleh Peneliti kepada
Kepala Satker. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan
adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai
berikut:
Tabel 22. Pencapaian IKU-13 Balitbang KP, 2010-2013
No

Rincian Output
Jumlah karya
tulis ilmiah

1

Target
2012

Capaian
2012

Target
2013

Capaian
2013

Capaian
20102013

Target
2014

30

40

38

38

138

38

Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian jumlah karya tulis ilmiah pada tahun 2013
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, namun telah sesuai dengan target yang
ditentukan.
3. IKU KE TIGA BELAS : Jumlah kawasan pesisir dan WPP yang terpetakan, dinamika,
kewilayahan serta pemanfatan sumberdaya laut dan pesisirnya
IKU ini didefinisikan sebagai kawasan pesisir dan WPP yang terpetakan, dinamika,
kewilayahan serta pemanfatan sumberdaya laut dan pesisirnya, dihasilkan dari kegiatan
penelitian dan pengembangan di lingkup P3SDLP. Teknik menghitungnya yaitu jumlah
kawasan pesisir dan WPP yang telah terpetakan. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize,
dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi
capaian atas IKU ini sebagai berikut
No

1

Rincian Output
Jumlah kawasan pesisir dan
WPP
yang
terpetakan
dinamika, kewilayahan serta
pemanfatan sumberdaya laut
dan pesisirnya

Target 2013

Capaian
2013

Target
2014

7 SDP dan 2
WPP

7 SDP dan 3
WPP

7 SDP dan 3
WPP
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Tujuh kawasan pesisir yang terpetakan dinamika, kewilayahan serta pemanfatan
sumberdaya adalah Kabupaten Takalar dan Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan, Kab.
Pohuwato, Kab. Boalemo, Kab. Gorontalo di Provinsi Gorontalo (Teluk Tomini), Kabupaten
Wakatobi, Pesisir Kepulauan Derawan, Pesisir Selatan Pulau Madura, dan Pesisir Pulau
Manggar Kab. Belitung Timur. Sedangkan WPP yang terpetakan dinamika dan
sumberdayanya adalah WPP 711, WPP 717 dan 718.
c.

SASARAN STRATEGIS 6 : TERSELENGGARANYA MODERNISASI SISTEM PRODUKSI
KELAUTAN DAN PERIKANAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN YANG OPTIMAL DAN BERMUTU
Nilai sasaran strategis terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan
perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan
bermutu sebesar 100% atau 25% dari Nilai Bobot Sasaran Strategis. Indikator kinerja yang
ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 2 (dua) IKU sbb :
1. IKU KE EMPAT BELAS : Jumlah model penerapan iptek pengelolaan dan
pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir yang inovatif
IKU ini didefinisikan sebagai hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan
dan perikanan yang memiliki kebaruan sebagian atau seluruhnya yang akan dipergunakan
dalam mengembangkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran berbasis IPTEK berupa
model penerapan/ pengelolaan, produk biologi, paket teknologi, inovasi teknologi,
komponen teknologi. Teknik menghitungnya yaitu jumlah hasil kegiatan penelitian dan
pengembangan kelautan dan perikanan IPTEK berupa model penerapan/ pengelolaan,
produk biologi, paket teknologi, inovasi teknologi, komponen teknologi. IKU ini
menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target
yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:
Tabel 23. Pencapaian IKU-14 Balitbang KP, 2010-2013

No

1

Rincian Output
Jumlah model
penerapan iptek
pengelolaan dan
pemanfaatan
sumberdaya laut
dan pesisir yang
inovatif

Target
20102014

Capaian
20102012

Target
2013

Capaian
2013

Capaian
20102013

Target
2014

9

7

3

3

10

3
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Kegiatan yang menghasilkan model penerapan iptek pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya laut dan pesisir yang inovatif adalah Pengembangan Penerapan IPTEK untuk
Pengembangan Model Kawasan Industri Garam Rakyat melalui penyempurnaan proses
pemurnian garam dengan penambahan vertical spinner serta telah dilengkapi pula dengan
peralatan iodisasi dan pengemasan.
d.

SASARAN STRATEGIS 7 : TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN LITBANG KP
Nilai sasaran strategis terselenggaranya pengendalian litbang kp sebesar 117% atau
29% dari Nilai Bobot Sasaran Strategis. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur
keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU sbb :
1. IKU KE LIMA BELAS : proporsi litbang sumberdaya laut dan pesisir mendukung.
Program strategis KKP dibandingkan program pengembangan produk prospektif KP
lainnya”
IKU ini didefinisikan sebagai Kegiatan-kegiatan litbang SDLP yang dilakukan dalam
rangka mendukung program strategis KKP seperti program industrialisasi, minapolitan, blue
economy. Teknik menghitungnya yaitu nilai prosentase kegiatan litbang KP dalam
mendukung program strategis KKP (industrialisasi, minapolitan, blue economy).
TabeL 24. IKU Prosentase Litbang Mendukung Program Strategis KKP
IKU
Prosentase Litbang Mendukung Program Strategis
KKP

Target (%)

Realisasi
(%)

%

60

70

116,67

IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah
melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:
Pada tahun 2013, Persentase litbang SDLP mendukung program strategis KKP
ditargetkan sebesar 60 persen dan dapat terealiasi sebesar 70 % Dukungan tersebut
ditunjukkan dengan kegiatan litbang sejumlah 18 kegiatan yang mendukung program
strategis KKP dari jumlah total 25 kegiatan litbang di lingkup P3SDLP. Kegiatan yang
mendukung industiralisasi sebanyak 154 kegiatan, dan yang mendukung blue economy
sebanyak 11 kegiatan.

3.3.4. Learn & Growth Perspective
Capaian kinerja Balitbang KP pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ( Learn
& Growth perspective) sebesar 104,4 % atau 31% dari Nilai Bobot Sasaran Strategis, yang
berasal dari 4 sasaran strategis berikut :
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a.

SASARAN STRATEGIS 8 : TERSEDIANYA SDM BALITBANG KP YANG KOMPETEN DAN
PROFESIONAL
Nilai sasaran strategis tersedianya sdm balitbang kp yang kompeten dan profesional
sebesar 20%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran
tersebut terdiri dari 3 (tiga) IKU sbb :
1. IKU KE ENAM BELAS : Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV
Penempatan pejabat dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya dilakukan melaui
sistem penempatan menurut standar kompetensi jabatan (SKJ) yang merupakan jenis dan
level kompetensi sebagai pra syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Indeks
Kesenjangan Kompetensi adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi
yang dibutuhkan untuk satu jabatan tertentu dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat
tersebut. Teknik menghitungnya yaitu :
• Menentukan kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan tertentu;
• Melakukan pengukuran dengan membandingkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat
tersebut dengan rumus : kompetensi pejabat sekarang dibanding kompetensi yang
dibutuhkan dikali 100 persen
Tabel 25. IKU Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III
IKU
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III

Target (%)

Realisasi
(%)

%

50

50

100

IKU ini menggunakan klasifikasi minimize, dimana capaian yang diharapkan adalah
kurang dari target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:
Hasil pengukuran terhadap kompetensi pejabat di lingkup Badan LItbang KP,
menunjukkan nilai indeks kesenjangan sebesar 50%. Indeks tersebut tercapai sesuai target
yang ditetapkan. Capaian kinerja iKU ini didukung oleh beberapa kegiatan seperti : 1).
Assesment 2). Analisa beban kerja untuk pejabat Eselon II, III, dan IV lingkup Balitbang KP
yang dilakukan oleh bagian Kepegawaian dan Hukum, 3). Transformasi budaya kerja
Balitbang KP untuk pejabat Eselon II, III, dan IV guna meningkatkatan kemampuan
manajerial, 4). Memetakan standar kompetensi jabatan, dan 5). Mengusulkan kebutuhan
diklat.
Data capaian pada tabel di atas hasil dari assessment terhadap pejabat eselon III dan
IV pada satu Unit Eselon I sebagai sample yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KKP.Hasil
kegiatan ini dapat diketahui kesenjangan kompetensi (competency gap) pada setiap pejabat
eselon III dan IV. Kompetensi merupakan kombinasi keterampilan, pengetahuan dan sikap
yangkompleks yang ditunjukkan oleh seorang anggota organisasi yang sangat penting bagi
terselenggaranya fungsi organisasi secara efektif dan efisien.Kombinasi keterampilan,
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pengetahuan, perilaku dan atribut personal yang terobservasi dan mampu memberikan
kontribusi dalam meningkatkan kinerja seorang pegawai dan kesuksesan organisasi.
2. IKU KE TUJUH BELAS : Jumlah pegawai berpendidikan S3 di P3SDLP
IKU ini didefinisikan sebagai Pegawai P3SDLP yang telah menyelesaikan jejang
pendidikan S3. Teknik menghitungnya yaitu jumlah pegawai P3SDLP yang telah dinyatakan
lulus dari jenjang pendidikan S3. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian
yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU
ini sebagai berikut:
Tabel 26. IKU Jumlah Pegawai berpendidikan S3
IKU
Jumlah Pegawai berpendidikan S3

Target

Realisasi

%

11

11

100

Pada tahun 2013, jumlah pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan S3 di
P3SDLP tercapai sebanyak 11 orang dari target 11 orang, sehingga tercapai 100%. Sebagian
besar pegawai berpendidikan S3 berlatar belakang sebagai peneliti namun 3 (tiga) orang
diantaranya saat ini menjadi pejabat strukural di lingkup P3SDLP.
3. IKU KE DELAPAN BELAS : Jumlah fungsional peneliti madya di P3SDLP
IKU ini didefinisikan sebagai jumlah peneliti dengan jabatan fungsional madya yang
dimiliki oleh P3SDLP. Teknik menghitungnya yaitu jumlah pegawai fungsional peneliti
madya diP3SDLP. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang
diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini
sebagai berikut:
Tabel 27. IKU Jumlah Pegawai berpendidikan S3
IKU
Jumlah Fungsional Peneliti Madya di P3SDLP

Target

Realisasi

%

3

3

100

Tiga Peneliti yang telah mencapai jabatan fungsional madya adalah Dr. Taslim Arifin,
Dr.Ing. Widodo Setiyo Pranowo dan Dr. Ifan Ridlo Suhelmi.
4. IKU KE SEMBILAN BELAS : Proporsi jumlah peg fungsional P3SDLP dibndingkan
dengan total pegawai P3SDLP
IKU ini didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah pegawai fungsional litbang
P3SDLP dengan jumlah total pegawai P3SDLP keseluruhan. Teknik menghitungnya dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
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P

Jabfung

=

Jml
Tot

Jabfung

x100%

Peg .

Keterangan:
P Jabfung = Proporsi jumlah pegawai fungsional litbang KP

Jml
Tot

Jabfung

Peg.

= Jumlah fungsional litbang KP
= Jumlah total pegawai Balitbang KP
Tabel 28. IKU Proporsi Jumlah Pegawai Fungsional Litbang KP
Dibandingkan Dengan Total Pegawai Balitbang KP

IKU
Proporsi jumlah pegawai fungsional Litbang KP
dibandingkan dengan total pegawai Balitbang KP

Target (%)

Realisasi
(%)

%

50

52

104

IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah
melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:
Pada tahun 2013 proporsi jumlah pegawai fungsonal litbang KP dibandingkan dengan
total pegawai BalitbangKP adalah sebesar 52%, dengan jumlah pegawai fungsional Litbang
(peneliti dan litkayasa) sebanyak 42 orang dari total pegawai P3SDLP sebanyak 81 orang.
Selain fungsional Litbang, P3SDLP diperkuat dengan 39 orang fungsional peneliti, 2 orang
fungsional teknisi litkayasa dan 1 orang pranata computer.
Sejauh ini, belum ditetapkan kondisi ideal proporsi jumlah fungsional Litbang
dibandingkan dengan jumlah pegawai. Sejak diterbitkannya PERMEN KP NOMOR
PER.15/MEN/2010, hingga saat ini P3SDLP belum dapat melaksanakan pemenuhan
kebutuhan SDM Litbang terutama perekayasa dan teknisi litkayasa, karena sebagai lembaga
yang juga menerapkan pengembangan memerlukan perekayasa dan teknisi litkayasa.
Perekayasa dan Litkayasa saat ini lebih banyak berada di Direktorat Jenderal Teknis Lingkup
KKP.
b.

SASARAN STRATEGIS 9 : TERSEDIANYA INFORMASI YANG VALID, HANDAL DAN
MUDAH DIAKSES LINGKUP P3SDLP
Nilai sasaran strategis tersedianya sdm balitbang kp yang kompeten dan profesional
sebesar 121 atau 24% dari Nilai Bobot Sasaran Strategis. Indikator kinerja yang ditetapkan
untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 2 (dua) IKU sbb:
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1. IKU KE DUA PULUH : Service Level Agreement Balitbang KP
Informasi yang baik adalah yang sesuai dengan kebutuhkan baik dari segi
kelengkapan dan keakuratan data , kecepatan waktu pelayanan, serta mudah diakses.
Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement/SLA) adalah Tingkat layanan yang
diberikan oleh penyedia layanan terhadap pengguna layanan dalam hal akses informasi
dengan sasaran tersedianya informasi kelautan dan perikanan yang valid, handal dan mudah
diakses dengan capaian kinerja sebagai berikut :
Tabel 29. IKU Service Level Agreement
IKU
Service Level Agreement

Target (%)

Realisasi
(%)

%

70%

99,20%

141,71%

Pada tahun 2013 tingkat layanan SLA menargetkan sebesar 70 % (tujuh puluh
persen) dan terealisasi sebesar 99,20 % atau tingkat capaiannya 141,77%. Dari sisi pemakai
(klein) berarti menjamin aspek ketersedian (availability) informasi sehingga pihak klien
merasa terbantu dengan ketersediaan layanan yang diberikan oleh Balitbang KP secara
mudah, handal dan valid. Metode yang digunakan untuk menghitung SLA adalah sebagai
berikut:
Jumlah waktu Layanan yang diberikan
Tingkat Layanan = ------------------------------------------------------- X 100 %
Jumlah waktu layanan dalam setahun
SLA P3SDLP merujuk pada SLA di Balitbang KP karena pengelolaan layanan IT di
sentralisasikan di Seketariat Balitbang KP. SLA di Balitbang KP dihitung berdasarkan
penyediaan sarana aksesabilitas data dan informasi yang menggunakan IT (Information
Technology) dalam hal ini data dan infromasi yang terdapat pada web site Balitbang KP
yang dihitung mellaui jaringan koneksi internet yang berfungsi selama setahun dan akses
aplikasi sistem informai oleh publik dalam 24 jam sehari. Berdasarkan penjelasan tersebut
dilakukan perhitungan SLA sbb :
1.
2.
3.
4.

SLA koneksi internet (Bandwidth) yang diberikan pihak ISP untuk Balitbang KP = 99,8
%; (kontrak Bandwidth)
Toleransi layanan ISP kepada Balitbang KP = 100 % - 99,8 % = 0,20 % atau =
17,52 Jam
Jumlah waktu layanan dalam setahun = 365 hari = 8.760 Jam
Gangguan jaringan internet dari ISP selama tahun 2013 sebanyak 3 kali = 5,59 Jam
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5.

6.
7.
8.

Gangguan jaringan internet di jaringan Balitbang KP selama tahun 2013 sebanyak 70
kali, waktu perbaikan dirata-ratakan setiap kali = 40 menit = 70 x 40 = 2.800 menit =
46,67 Jam
Total Gangguan di Jaringan Internet Balitbang KP selama 2013 = 5,59 + 46,67 + 17,52
= 69,78 Jam
Jumlah waktu layanan yang diberikan = 8.760 – 69,78 = 8.690,22 JAM
SLA tahun 2013 sesuai Rumus adalah :

8.690,22
Tingkat Layanan = ------------------------ X 100 = 99,20 %
8.760,00
Bila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 75% maka indikator tahun
2013 telah tercapai. Meskipun capaian 2013 telah melampaui target, akan tetapi indikator
ini harus selalu dimonitor dan dikendalikan karena lebih banyak dipengaruhi oleh faktor
eksternal. Guna mempertahankan capaian ini maka inisiatif strategis yang akan dilakukan
pada tahun 2014 adalah menyusun quisioner tingkat pengguna informasi untuk kemudian
disebarkan kepada masyarakat secara berkala. Pengguna layanan juga dapat secara
langsung mengisi quisioner yang terdapat pada web site sehingga diperoleh hasilnya secara
terkini.
2. IKU KE DUA PULUH SATU : Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses
(skala likert 1-5)
Layanan informasi ke masyarakat dilakukan melalui website www.litbang.kkp.go.id
dengan harapan masyarakat dapat mengetahui lebih banyak informasi, khususnya tentang
penelitian di bidang kelautan dan perikanan serta mengembangkan hasil penelitiannya
untuk bisa diimplementasikan pada pembangunan kelautan dan perikanan serta berperan
juga sebagai inovator dan motivator kebijakan KKP. Website P3SDLP merupakan bagian dari
website Balitbang KP dengan alamat www.p3sdlp.litbang.kkp.go.id sehingga penilaiannya
persepsi user terhadap kemudahan akses merujuk pada website yang dimiliki Balitbang
KP.Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan hasil jejak pendapat melalui kuesioner
dengan satu kepercayaan bahwa data dan informasi tersebut memberikan kontribusi positif
bagi penggunanya yang meliputi kemudahan akses internet dan kepraktisan untuk
membuka web site serta kelengkapan data dan informasi pada web site Balitbang KP.
adapun capaian 2013 dari IKU ini adalah sebagai berikut.
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Tabel 30. IKU Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses
IKU
Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala
likert 1-5)

Target (%)

Realisasi
(%)

%

4,00

3,00

75%

Metode penghitungan Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)
adalah sebagai berikut:
1) Menyusun/membuat kuesioner berdasarkan skala likert dari beberapa aspek yang
akan dinilai;
2) Skala yang digunakan adalah :
a) (1) = Sangat tidak puas
b) (2) = Tidak puas
c) (3) = Netral
d) (4) = Puas
e) (5) = Sangat puas
3) Kuesioner diisi oleh pengguna layanan dengan metoda sampling;
4) Tingkat kepuasan dinilai berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian pada kuesioner.
Bila dibandingkan dengan target 2014 sebesar 4.25, maka capaian persepsi user
terhadap kemudahan akses di Balitbang KP belum mencapai target yang ditetapkan. kerena
persepsi user ini banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kepuasan pengguna
terhadap web site Balitbang KP maka perlu dilakukan peningkatan terhadap kemudahan
akses internet, kepraktisan untuk membuka web site dan kelengkapan data/informasi pada
web site Balitbang KP.
"Ranking Web of World Research Centers" merupakan sebuah inisiatif dari
Cybermetrics Lab , sebuah kelompok riset dibawah Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas ( CSIC), badan penelitian publik terbesar di Spanyol, dikhususkan untuk analisis
kuantitatif dari Internet dan isi web khususnya yang berhubungan dengan Kemajuan
Teknologi dan ilmu Pengetahuan.
Dalam penilaian Webometrics ini dititik beratkan pada Web Impact Factor ( WIF ) ,
didasarkan pada analisis link yang menggabungkan jumlah inlinks eksternal dan jumlah
halaman website , perbandingan 1:1 antara visibilitas dan ukuran . Rasio ini digunakan untuk
peringkat, menambahkan dua indikator baru untuk komponen ukuran : Jumlah dokumen ,
diukur dari jumlah file di web domain dan jumlah publikasi yang dikumpulkan oleh Google
Scholar database.
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Pada tanggal 1 november 2013 domain Balitbang KP (http://www.litbang.kkp.go.id)
masuk di website RANKING WEB OF RESEARCH CENTERS (http://research.webometrics.info/
en/Asia/Indonesia) peringkat nomor 4 se-Indonesia dan nomor 772 se-Dunia. Untuk
peringkat nomor 1 ditempati oleh LIPI, nomor 2 Balitbang Pertanian, nomor 3 BPPT, nomor
4 Balitbang Kelautan dan Perikanan, nomor 5 Balitbang Kehutanan.

Jika dilihat Statistik web P3SDLP (http://p3sdlp.litbang.kkp.go.id/) kontribusi
terhadap web induknya (balitbang), total pengunjung yang membuka web P3SDLP sebesar
726.892 pengunjung. Dilihat secara spasial pengunjung website P3SDLP tersebar dari
beberapa Negara diantaranya Indonesia sebesar 4.026, United States (US) sebesar 375,
Asia/Pacific Region (AP) sebesar (130), Australia (AU) sebesar 89, Russian Federation (RU)
sebesar 33, Japan (JP) sebesar 27, China (CN) sebesar (16), dan Negara lainnya.
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c.

SASARAN STRATEGIS 10 : TERSEDIANYA SISTEM AKUISISI DAN LABORATORIUM
SDLP YANG HANDAL
Nilai sasaran strategis tersedianya sistem akuisisi dan laboratorium sdlp yang handal
100 atau 20% dari Nilai Bobot Sasaran Strategis. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk
mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU sbb:
1. IKU KE DUA PULUH DUA : Jumlah Prosedur Sistem Akuisisi dan Laboratorium Data
Sumberdaya Laut dan Pesisir
IKU ini didefinisikan sebagai jumlah prosedur sistem akuisisi dan laboratorium data
sumberdaya laut dan pesisir dimiliki oleh P3SDLP. Sistem akuisisi dan laboratorium data
yang handal merupakan faktor penting untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat.
Teknik menghitungnya yaitu menentukan jumlah prosedur sistem akuisisi data dan
laboratorium data yang memproduksi data-data dinamika, sumberdaya dan pemanfaatan
sumberdaya laut dan pesisir. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian
yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU
ini sebagai berikut:
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IKU

Target
2013

Realisasi
2013

Target
2014

2

2

2

Jumlah Prosedur Sistem Akuisisi dan Laboratorium
Data Sumberdaya Laut dan Pesisir

Sistem akuisisi data dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk
mengambil, mengumpulkan dan menyiapkan data, hingga memprosesnya untuk
menghasilkan data yang dikehendaki. Jenis serta metode yang dipilih pada umumnya
bertujuan untuk menyederhanakan setiap langkah yang dilaksanakan pada keseluruhan
proses.
d.

SASARAN STRATEGIS 10 : TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE & CLEAN
GOVERNMENT LINGKUP BALITBANG KP
Dalam rangka mewujudkan good governent and clean governent, Balitbang KP telah
mengimplementasikan prinsip prinsip tersebut dalam pengelolaan organisasi. Indkator
kinerja yang ditetapkan untuk mengukur sasaran tsb adalah :
1. IKU KE DUA PULUH TIGA : Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Eksternal
Internal Pemerintah (APIEP) Yang Ditindaklanjuti Dibanding Total Rekomendasi
Lingkup Balitbang KP
Laporan hasil pemeriksaan pengawas memuat antara lain rekomendasi yang
diberikan atas kelemahan-kelemahan yang ditemui selama proses audit. Rekomendasi
menjadi sangat penting dan prioritas untuk ditindak lanjuti sebagai langkah perbaikan,
pertanggungjawaban dan cerminan komitmen unit kerja untuk memperbaiki dan
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Tabel 31. IKU Terkait APIEP
IKU
Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal
internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti
dibanding total rekomendasi lingkup Balitbang KP

Target (%)

Realisasi
(%)

%

100%

100%

100

Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP)
yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi adalah prosentase atas tindak lanjut
rekomendasi hasil temuan APIEP terhadap total rekomendasi yang ada di Balitbang KP.
Metode penghitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

∑ APIEP =

∑ rekom − TL x100%
Tot
rekom
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Keterangan :

∑

= Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal

APIEP

∑ rekom − TL
Tot
rekom

pemerintah (APIEP) yang
ditindaklanjuti dibanding total
rekomendasi di Balitbang KP;
= Jumlah rekomendasi APIEP yang telah ditindaklanjuti;
= Total rekomendasi APIEP

Sampai dengan tahun 2013, jumlah rekomendasi dari aparat pengawas eksternal
yaitu BPKP sebanyak 1 (satu) rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti (100%). Jumlah
rekomendasi dari aparat ekternal BPK 14 (empat belas) rekomendasi dan sudah
ditindaklanjuti (tuntas) sebanyak 9 (sembilan) rekomendasi (64,29%). Sedangkan jumlah
rekomendasi internal KKP (Inspektorat Jenderal) sebanyak 207 kejadian dan 140 saran dan
sudah ditindaklanjuti tuntas sebanyak 47 kejadian dan 93 saran (67,63% dari total
rekomendasi). Sehingga total jumlah temuan dari pengawas ekternal dan internal sebanyak
222 rekomendasi sudah ditindaklanjuti sebanyak 150 (tuntas) dan sebanyak 72 rekomendasi
yang sampai dengan akhir TA 2013 belum ditindaklanjuti (proses).Dalam menindaklanjuti
rekomendasi tersebut Balitbang KP telah berkoordinasi intensif dengan inspektorat jenderal
selaku pengawas internal dan BPK selaku pengawas eksternal.
2. IKU KE DUA PULUH EMPAT : Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja P3SDLP
Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan visi atau misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian akuntabitias kinerja Balitbang
KP dilakukan oleh inspektorat jenderal selaku aparat pengawas internal pemerintah. sesuai
dengan tabel 3.27 hasil penilaian SAKIP, Balitbang KP memperoleh predikat A (80.25) dari
nilai maksimal sebesar 90. Predikat capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu
nilai AKIP A. Namun jika dilihat dari total bobot penilaian tiap komponen SAKIP, capaian
Balitbang KP meningkat nilainya (80.25) dari target yang telah ditetapkan sebesar 77.50.
Tabel 32. IKU Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja Balitbang KP
IKU
Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja
Balitbang KP

Target
Nilai AKIP
Balitbang KP A
77,50

Tahun 2013
Realisasi
Nilai AKIP
Balitbang KP A
80,25

%
103 (A)
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Kriteria

C

B

A

Gambar 10. Capaian Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja Balitbang KP TA 2011-2013
Sesuai dengan gambar 3.13 diatas,pada tahun 2013, penilaian AKIP Balitbang KP
termasuk dalam predikat A (nilai hasil evaluasi 80,25%) yang berarti akuntabel, berkinerja
baik dan memailiki sistem manajemen kinerja yang baik. Adapun nilai hasil evaluasi adalah
sebagai berikut: perencanaan 32,53%, Pengukuran kinerja 17,96%, Pelaporan kinerja:
12,63%, dan capaian kinerja: 17,13%. Capaian tersebut telah sesuai dengan target yang
ditetapkan yaitu nilai AKIP A. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan
tahun 2012 yang mendapatkan kriteria B (77,98%). Hampir seluruh aspek penilaian hasil
evaluasi AKIP Balitbang KP meningkat, kecuali aspek pelaporan kinerja yang turun menjadi
12,63% dibandingkan dengan nilai pada tahun 2012 sebesar 13,43%. Peningkatan tertinggi
terjadi pada aspek capaian kinerja yang meningkat dari 15,30% di tahun 2012, menjadi
17,13% di tahun 2013. Diikuti dengan aspek pengukuran kinerja yang meningkat dari 16,82%
di tahun 2012 menjadi 17,96 di tahun 2013 dan aspek perencanaan dari 32,53% di tahun
2012 menjadi 32,43% di tahun 2013.
Melihat rekam jejak nilai AKIP sejak tahun 2011 hingga 2013, terdapat peningkatan
yaitu mendapatkan kriteria C pada tahun 2011, kriteria B pada tahun 2012 dan A pada tahun
2013, peningkatan yang cukup signifikan, terutama dari tahun 2011 ke tahun 2012.
Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan dalam meningkatkan nilai AKIP antara lain
adalah melaksanakan pengukuran kinerja dan pelaporannya berdasarkan petunjuk
pelaksanaan pengukuran output dan outcome serta peningkatan kualitas capaian kinerja
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serta melaksanakan beberapa rekomendasi hasil penilaian SAKIP yang dilakukan inspektorat
jenderal, seperti :
a. Menambahkan indikator dengan metode BSC dalam renstra dan menetapkan IKU
berbasis
BSC
sesuai
dengan
nomor
ketetapan
SK
nomor
KEP.1.2/BALITBANGKP/2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja utama dan
Target di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan Tahun 2013.
b. Membuat kontrak kinerja individu dan melakukan pengukurun kinerjanya dengan
teknologi berbasis informasi
c. Meningkatkan capaian kinerja tahun 2014 dibanding tahun sebelumnya.
3. IKU KE DUA PULUH LIMA : Nilai Inisiatif Anti Korupsi Balitbang KP
Penilaian inisiatif anti korupsi (PIAK) ditujukan untuk mengukur apakah suatu instansi
publik telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan
mengurangi korupsi di lingkungan internalnya. PIAK merupakan self assessment atas inisiatif
anti korupsi di suatu Kementerian/ Lembaga. Dalam hal ini, nilai PIAK KKP merupakan
penilaian self assessment yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal terhadap inisiatif anti
korupsi yang dilakukan oleh masing-masing unit Eselon I KKP dengan menggunakan
kuesioner inisiatif anti korupsi, dan teknik menghitungnya sebagai berikut :
• self assessment atas Inisiatif Anti Korupsi berdasarkan kriteria penilaian yang
dilakukan oleh KPK.
• Berdasarkan self assessment tersebut, maka dapat diprediksi nilai yang mungkin
dicapai oleh KKP nantinya pada saat dinilai KPK.
• Nilai akhir merupakan gabungan dari penilaian kuantitatif dan kualitatif, dengan
kisaran nilaidari 0-10 (tertinggi 10 dan terendah 0). Kedelapan indikator utama
diturunkan dalam bentuk kuesioner yang terdiri dari 68 pertanyaan.
• Setiap pertanyaan dalam kuesioner diisi oleh peserta PIAK dengan melampirkan
bukti-bukti untuk mendukung validitas jawaban. Untuk Indikator Inovasi, peserta
PIAK menyertakan laporan kualitatif yang berisikan laporan tentang inovasi upaya
pencegahan korupsi yang dilakukan, di luar dari hal-hal yang telah dijadikan bukti
pendukung jawaban terhadap kuesioner di 8 indikator utama.
• Penilaian akhir diperoleh dari gabungan antara penilaian terhadap indikator utama
dan indikator inovasi.
• Penilaian ini akan digabungkan dengan tetap memperhatikan bobot indikator yang
sudah ditetapkan.
• Skala penilaian, berada pada selang 0 sampai 10, yang artinya semakin mendekati 0
berarti peserta PIAK semakin rendah inisiatif antikorupsi dan semakin mendekati 10
semakin tinggi inisiatif antikorupsi yang dimiliki oleh instansi peserta PIAK
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Adapun capaian dari nilai inisitif anti korupsi Balitbang KP tahuan 2013 adalah sbb:
Tabel 33. IKU Nilai Inisiatif Anti Korupsi Balitbang KP
IKU
Nilai Inisiatif Anti Korupsi

Target
8

Realisasi
6,84

%
85,50

Pada tahun 2013 nilai inisiatif anti korupsi Balitbang KP adalah 6,84. Nilai tersebut
lebih tinggi dibandingkan dengan nilai inisiatif anti korupsi pada tahun 2012 senilai 6,23 dan
lebih rendah dari pada tahun 2011 senilai 6,75. Upaya peningkatan nilai inisiatif anti korupsi
tersebut dicapai melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi inisiatif anti korupsi, menyampaikan
bukti-bukti upaya pencegahan korupsi dsb.
Dalam rangka pencengahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Balitbang
KP telah dilakukan upaya –upaya untuk meminimalisir terjadinya korupsi antara lain ;
Penerapan ESQ mision and character buiding, peningkatan kualitas pelayanan publik,
peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah, peningkatan sistem pengendalian internal
pemerintah serta pencanangan wilayah bebas korupsi. Kegiatan inisiatif anti korupsi
Balitbang KP menekankan pada 3 (tiga) unsur yaitu : penyempurnaan sistem, kesadaran
pegawai dan perlunya mencari persepsi masyarakat Balitbang KP untuk mendapatkan
penilaian yang objektif terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan.
4. IKU KE DUA PULUH ENAM : Nilai Penerapan RB Balitbang KP
Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Balitbang KP pada hakekatnya
merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap
sistem penyelenggaraan pemerintahan yang pelaksaan dilakukan melalui program-program
meliputi 1). Manajemen perubahan, 2). peraturan perundang-undangan, 3). Penataan
organisasi, 4). Penataan tata laksana, 5). penataan SDM aparatur, 6). Pengutan pengawasan
internal, 7). Penguatan akuntabilitas kinerja, 8). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan
9) pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Adapun capain iku ini pada TA 2013 adalah sesuai
Tabel 34 dibawah.
Tabel 34. IKU Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi KKP
IKU
Nilai Penerapan
Reformasi Birokrasi KKP

Tahun 2012
Target Realisasi
-

Sumber data : Web KemenPAN RB, 2013

70,58

%
-

Tahun 2013
Target Realisasi
%
75
(setara
77,56
103,41
level 4)
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Teknik menghitungnya yaitu penilaian atas implementasi RB di Balitbang KP
dilaksanakan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara
online oleh masing-masing Unit Eselon I yang telah diverfikasi oleh Inspektorat Jenderal.
Upaya yang dilakukan fokus pada:
• Panel I PMPRB online
• Panel II PMPRB online
• Panel III PMPRB online
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dilakukan
melalui dalam 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:
a) Organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing);
b) Tata Laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur,
dan sesuai dengan prisip-prinsip good governance;
c) Peraturan Perundang-undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan
kondusif;
d) SDM Aparatur; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel,
professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
e) Pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN;
f) Akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
g) Pelayanan Publik; Pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
h) Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang
tinggi.
e.

SASARAN STRATEGIS 11 : TERKELOLANYA ANGGARAN SECARA OPTIMAL LINGKUP
P3SDLP
Nilai sasaran strategis terkelolanya anggaran secara optimal lingkup Balitbang KP
sebesar 25%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran
tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU sbb :
1. IKU KE DUA PULUH TUJUH : Persentase Penyerapan Dipa P3SDLP
Pelaksanaan anggaran harus dikelola secara optimal sesuai rencana yang ditetapkan
sampai akhir TA 2013 penyerapan P3SDLP sebesar Rp. 26.230.335.031 setara dengan 100%
dari target yang ditetapkan yaitu >95%. Presentasi penyerapan Balitbang KP meningkat
21.63% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
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Tabel 35. IKU Prosentase Penyerapan DIPA P3SDLP
Tahun
IKU
Target
Realisasi
Anggaran
2011
27.877.633.000
25.675.283.349
Pesentase penyerapan
2012
35.730.056.000
34.586.694.208
DIPA Balitbang KP
2013
32.905.915.000
31.273.112.902

%
92,10
96,80
95,03

* Sumber data : SAI, 2013
IKU ini didefinisikan sebagai persentase pelaksanaan anggaran dibanding dengan
alokasi anggaran dan cara menghitungnya yaitu sebagai berikut :
• Z = X/Y * 100 %,
• Ket : X = anggaran yang dipergunakan,
Y = alokasi anggaran
IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah
melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2011 anggaran yang dialokasikan untuk
program/kegiatan penelitian dan pengembangan Iptek kelautan dan perikanan terealisasi
sebesar Rp 25.675.283.349 sedangkan pada tahun 2012 dapat terealisasi sebesar
Rp 34.586.694.208 , dan pada tahun 2013 prosentase penyerapan DIPA Balitbang KP dengan
target sebesar Rp. 31.260.619.000 (95%) dapat terealisasi sebesar Rp. 31.273.112.902
(95,04%)
Tabel 36. Alokasi dan Realisasi anggaran Lingkup P3SDLP tahun 2013

* Sumber data : SAI, 2013
Dari tingkat pencapaian indikator kinerja nomor 27 memperlihatkan bahwa bahwa
Balitbang KP sudah berhasil mencapai sasaran strategis “ Terkelolanya anggaran secara
optimal lingkup BalitbangKP”. Nilai sasaran strategis tersebut adalah 100%.
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CAPAIAN KINERJA LAINNYA
Di samping Sasaran Strategis diatas terdapat beberapa keberhasilan kinerja antara
lain :
Perpanjangan Akreditasi Jurnal Segara
Jurnal Segara berhasil kembali mempertahankan kualitasnya sehingga mendapatkan
akreditasi majalah ilmiah (akreditasi ulang) untuk kesekian kali. Hal tersebut merupakan prestasi
sekaligus peluang bagi para peneliti di lingkup P3SDLP untuk terus berkarya meningkatkan kuantitas
dan kualitas karya tulis ilmiah di bidang sumberdaya laut dan pesisir. Jurnal Segara dari Pusat
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir, Kementerian Kelautan dan Perikanan
menerima SK Kepala LIPI dan Sertifikat Akreditasi (akreditasi ulang) dengan masa berlaku Oktober
2013 sampai Oktober 2016 dengan Nomor Akreditasi 559/AU2/P2MI-LIPI/09/2013.

Peluncuran Teknologi Pengolahan Limbah Bittern dan Sitegar
Pada tanggal 9 Desember 2013 berlokasi di Hotel Empire Palace Surabaya
berlangsung Forum Group Discussion mengenai Kebijakan Pengembangan Ekonomi Biru
Berbasiskan Industralisasi Garam Rakyat dan peluncuran Hasil Litbang Garam Tahun 2013.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang dibiayai oleh BA 999 yang merupakan
direktif Presiden. Focused Group Discussion Analisa Kebijakan Pengembangan Ekonomi Biru
Berbasiskan Industrialisasi Garam Rakyatdiselenggarakan dengan tujuan untuk menjaring
informasi yang berkaitan dengan kebijakan pusat dan daerah dalam pengembangan garam
rakyat menuju industrialisasi untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam melalui
pendekatan ekonomi biru. Pembukaan Focused Group Discussion dan Peluncuran Hasil
Litbang Garam berupa Teknologi Pengolahan Limbah “Bittern” menjadi padatan Magnesium
dan Sistem Informasi Garam Rakyat (SiTEGAR) dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur
Drs. Saefullah Yusuf.
Gerakan Swasembada Garam Nasional yang diluncurkan pada tahun 2010 di tengahtengah implementasi MP3EI dengan program utama Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PuGaR) adalah momentum strategis untuk mengangkat perekonomian Madura melalui
industrialisasi garam rakyat.
Paket teknologi sederhana pemisah magnesium terdiri dari pencampur dan
pengaduk mekanis untuk melarutkan antara bittern dengan soda api dan air. Proses
selanjutnya dilakukan pemisahan padatan magnesium dengan menggunakan mesin
pemutar cepat serta oven pengering. Paket teknologi ini mampu mengolah 200 liter bittern
menjadi padatan magnesium sebanyak 21 kg dalam waktu 3 hari kerja. Sementara ini harga
magnesium di pasaran tanpa mencantumkan komponen kandungannya sekitar 40.000
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rupiah per kilo. Suatu potensi pendapatan tambahan bagi petambak garam ke depan. Sudah
barang tentu pemerintah perlu memikirkan sejak awal tata niaga serta perlindungan
terhadap harga dasar magnesium hasil olahan limbah garam ini, sehingga nilai manfaat
teknologi ini dapat dirasakan oleh para pengolah garam.
Pembuatan garam rakyat sangatlah tergantung pada kondisi alam, utamanya cuaca.
Dalam upaya prakiraan kemampuan produksi garam rakyat, maka peran informasi
komposisi tanah di wilayah pantai, kondisi air laut menyangkut suhu dan salinitas, sebaran
tambak garam, kondisi jaringan irigasi serta prediksi dinamika cuaca menjadi penting.
Mendukung sistem prakiraan produksi garam, Puslitbang Sumberdaya Laut dan Pesisir telah
mengembangkan sistem informasi geospasial yang mampu mengolahberbagai data tematik
tersebut yang dipadukan dengan sistem pemodelan cuaca. Disamping itu, sistem informasi
ini juga menyediakan fasilitas pendataan produksi garam secara daring (on-line) dari para
petugas pendamping program PuGaR.

Penyelenggaraan Workshop Blue Carbon
Pada tanggal 10-11 Desember 2013, Puslitbang Sumberdaya Laut dan Pesisir
(P3SDLP) telah sukses menyelenggarakan International Workshop on Blue Carbon "From
Indonesia to The Blue Planet" yang bertempat di hotel Borobudur, Jakarta. Workshop yang
diselenggarakan untuk pertama kalinya di Indonesia ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal KKP,
Sjarief Widjaja. International Workshop on Blue Carbon merupakan kegiatan yang
diselenggarakan oleh P3SDLP dan Blue Carbon Center (BCC) - Balitbang Kelautan dan
Perikanan, bekerja sama dengan Blue Solution - German International Cooperation (GIZ),
Conservation International (CI), ATSEA dan IUCN, dimana ruang lingkup kegiatan workshop
tersebut antara lain untuk men-jembatani aspek scientific dan policy Blue Carbon. Peserta
yang hadir pada workshop tersebut berasal dari berbagai instansi/lembaga dengan latar
belakang yang berbeda-beda, antara lain Lembaga Pemerintah (Direktorat-Direktorat di
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian
Kehutanan, BAPPENAS, DNPI, BMKG, LIPI, BPPT, BATAN, LAPAN, BIG, UKP4, Pemda dan
sebagainya), Lembaga Internasional (UNOPS, GIZ, CIFOR, CI, USAID, JICA, World Bank Jakarta
dan sebagainya), LSM/NGO di Indonesia (CI Indonesia, TNC, WWF, Kehati, CTI-CFF, WSC,
Wetland, CTC, Yayasan Lamun Indonesia, Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi
Utara, dan sebagainya), Universitas baik dalam maupun luar negeri (Oregon State
University, Univ. Sam Ratulangi, UI, IPB, ITB, Surya University, Univ. Pattimura, Univ. Papua,
National University of Singapore, dan sebagainya), serta dari Private Sector (Artha Graha
Peduli, Garuda Indonesia, PT. Newmont Minahasa Raya, PT. Energi Persada dan sebagainya).
Pada kesempatan tersebut, Dr. Heru Prasetyo, kepala Deputi Perubahan Iklim dan
Pembangunan Berkelanjutan - Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
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Pembangunan (UKP4), memberikan paparan sebagai pembicara kunci. Beliau memaparkan
tentang "Policy Roles of Coastal Vegetation in REDD+". Juga sebagai pembicara kunci pada
workshop on Blue Carbon yaitu Dr. Sri Tantri dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Selain pembicara kunci, acara workshop diisi dengan pemaparan dari para pembicara
utama, antara lain Prof. Boone Kauffmann (Oregon State Univ.), Prof. Daniel Murdiyarso
(CIFOR), Dr. Zainal Arifin (P2O LIPI), Dr. Emily Pidgeon (CI), Dr. Andreas A. Hutahaean
(P3SDLP-Balitbang KP), Dr. Alan Koropitan (IPB/Surya Univ.), Yanto Rochmayanto, M.Si.
(Kementerian Kehutanan), Dr. Helmut Dotzauer (GIZ), Prof. Grevo Gerung (Univ. Sam
Ratulangi), Setyawati, M.NatResEcon (Bappenas), Dr. Edvin Aldrian (BMKG), Dr. Hendra
Yusran Siri (KP3K), Ir. Tri Widayati, MT. (CTI-CFF), Dr. Tiene Gunawan (CI Indonesia), Budi
Wardhana (WWF Indonesia), Heru Wasesa (Artha Graha Peduli) dan David Wibisono (PT.
Garuda Indonesia).

INVESTIGASI HASIL PENGUKURAN IKU P3SDLP TA 2013
Pencapaian SS dan IS P3SDLP dikontribusikan dari Pencapaian SS dan IS pada hasil
pengukuran level 3 lingkup P3SDLP sesuai terlampir, maka didapatkan hasil sesuai gambar

Gambar 11. Kontribusi level 3 terhadap pencapaian P3SDLP
Gambar tersebut menunjukkan bahwa Kelompok Penelitian dan Pengembangan
sebagai core bussines lembaga litbang memberikan kontribusi yang cukup signifikan, terlihat
dari pencapaian sasaran strategis yang melampaui target. Sedangkan fungsi organisasi
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struktural bekerja sesuai dengan inisiatif strategis dan target yang sasaran strategis yang
telah ditetapkan.

AKUNTABILITAS KEUANGAN
Alokasi pagu awal tahun 2013 yang disediakan dalam rangka pembiayaan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Balitbang KP adalah sebesar Rp. 32.106.878.000.
Namun, sejalan dengan berjalannya waktu adanya penghematan BBM, penambahan
anggaran BA 099, revisi tunjangan kinerja maka Pagu Revisi Lingkup P3SDLP menjadi sebesar
Rp 32.905.915.000.
Capaian Realisasi Anggaran P3SDLP Tahun 2013 sebesar Rp 31.273.122.902 atau
sebesar 95,03% dari Pagu. (sesuai hasil rekon SAI per Januari 2014). Berikut ini akan
disampaikan pagu dan realisasi anggaran Tahun 2013 berdasarkan kategori jenis program
kegiatan dan jenis belanja, sebagai berikut:
Tabel 37. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2013 (per belanja)
No
Belanja
Pagu Revisi
Realisasi
% Realisasi
1 Belanja Pegawai
4.593.106.000
4.483.494.953
97,61
2 Belanja Barang
21.478.562.000 20.808.895.526
96,88
3 Belanja Modal
6.834.247.000
5.981.262.423
87,52
Jumlah
32.905.915.000 31.273.112.902
95,03
Dari tabel diatas menunjukan bahwa realiasi B. Pegawai dan B. Barang realisasinya
cukup tinggi (diatas 95%) sedangkan dan B. Modal realisasinya hanya 87,52%. Hal ini
disebabkan oleh adanya keterlambatan dalam pembangunan gedung UPT dan optimasilasi
dari selisih pagu terhadap kontrak pada belanja modal.
Tabel 38. Penyerapan DIPA P3SDLP TA 2011-2013
Tahun
IKU
Anggaran
Realisasi
Anggaran
2011
27.877.633.000
25.675.283.349
Pesentase penyerapan
2012
35.730.056.000
34.586.694.208
DIPA Balitbang KP
2013
32.905.915.000
31.273.112.902

%
92,10
96,80
95,03

Dari tabel 3.34 ditunjukan bahwa anggaran P3SDLP mengalami fluktuasi dari tahun
ke tahun. Pada tahun 2012 anggaran tinggi karena terdapat komponen belanja modal yang
dialokasikan pada pembangunan gedung di Pamekasan dan backup tenaga listrik
menggunakan solar cell untuk mengatasi pemadaman listrik yang sering terjadi di Bungus
Padang.
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IV. P E N U T U P
4.1.

Kesimpulan

Sesuai dengan visi dan misi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan
Pesisir di atas, pada tahun 2013 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan
Pesisir telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir dengan Plt. Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Pada Kontrak kinerja tersebut
terdapat peta strategi dengan 12 Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap Sasaran
Strategis (SS) yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator
Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut
dan Pesisir pada tahun 2013 berjumlah 27 Indikator Kinerja Utama (IKU). P3SDLP Balitbang KP –
KKP memiliki kinerja yang baik (di atas target yang telah ditetapkan), ditandai dengan warna
hijau sesuai dengan gambar berikut :

LEARN & GROWTH
PERSPECTIVE

INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE

CUSTOMER
PERSPECTIVE

STAKEHOLDER
PERSPECTIVE

PETA STRATEGI PUSLITBANG SDLP

Nilai Pencapaian IS

SS1.
Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat KP
SS2.
Meningkatnya pemanfaatan hasil
litbang dinamika, kewilayahan,
serta pemanfaatan sumberdaya
laut dan pesisir oleh Masyarakat
KP
PERUMUSAN KEBIJAKAN

SS4. .
Tersedianya
kebijakan KP yang
implementatif
berdasarkan kajian

HUMAN CAPITAL
SS8.
Tersedianya
SDM P3SDLP
yang
kompeten dan
profesional

Nilai Kinerja
Keseluruhan

MASYARAKAT KP

SS3.
Meningkatnya
Pengelolaan SDKP
yang berkelanjutan

PELAKSANAAN KEBIJAKAN

SS5.
Tersedianya, data
dan informasi
dinamika ,
kewilayahan serta
pemanfaatan
sumberdaya laut
dan pesisir

INFORMATION CAPITAL
SS9. Tersedianya
informasi yang
valid, handal dan
mudah diakses di
P3SDLP

Nilai Pencapaian SS

SS10.
Tersedianya
sistem akuisisi
dan laboratorium
SDLP yang yang
handal

SS6.
Terselenggaranya
modernisasi sistem
produksi KP,
pengolahan, dan
pemasaran produk
KP yang optimal
dan bermutu

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN HUKUM

SS7.
Terselenggaranya
Pengendalian
litbang sumberdaya
laut dan pesisir

ORGANIZATION CAPITAL

FINANCIAL CAPITAL

SS11.
Terwujudnya good
governance & clean
government di
P3SDLP

SS12.
Terkelolanya
anggaran secara
1
akuntabel di P3SDLP

Gambar 12. Peta Strategis Puslitbang Sumberdaya Laut dan Pesisir TA 2013
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1.1.

Pengukuran capaian kinerja P3SDLP Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target dan realisasi IKU pada masing-masing prespektif dari hasil pengukuran
tersebut diperoleh capaian kinerja P3SDLP ditingkat korporat di Tahun 2013 sebesar
106% yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sbb (Tabel 3.2) ;
a.

Perspektif pemangku kepentingan (stakeholder perspective) dengan bobot 40%,
capaian kinerja sebesar 111%;

b. Perspektif pelanggan (Customer perspective) dengan bobot 20%, capaian kinerja
sebesar 100,69%;
c.

Perspektif Internal (Internal Process perspective) dengan bobot 10%, capaian
kinerja sebesar 110,99%;

d. Perspektif Learn and Growth (Learn and Growth perspective) dengan bobot 30%,
capaian kinerja sebesar 104,43%.
1.2.

Pencapaian kinerja keseluruhan P3SDLP adalah sebesar 206% (Tabel 3.4), nilai tersebut
berada dalam kategori baik karena melebihi indeks capaian (> 190%). Alokasi pagu awal
tahun 2013 yang disediakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan
pada Balitbang KP adalah sebesar Rp 564.970.466.000,- Namun, sejalan dengan
berjalannya waktu adanya penghematan BBM, penambahan anggaran BA 099, revisi
tunjangan kinerja maka Pagu Revisi Lingkup P3SDLP menjadi sebesar Rp
32.905.915.000.

1.3.

Capaian Realisasi Anggaran P3SDLP Tahun 2013 sebesar Rp 31.273.122.902 atau
sebesar 95,03% dari Pagu. (sesuai hasil rekon SAI per Januari 2014). Realiasi Belanja
Pegawai dan Belanja Barang realisasinya cukup tinggi (diatas 95%) sedangkan Belanja
Modal realisasinya hanya 87,52%. Hal ini disebabkan oleh adanya keterlambatan dalam
pembangunan gedung UPT dan optimasilasi dari selisih pagu terhadap kontrak pada
belanja modal.

4.2.

Permasalahan

Beberapa permasalahan rendahnya penyerapan anggaran yang dihadapi selama
pelaksanaan kegiatan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
a. Proses pengesahan realisasi untuk anggaran PHLN memerlukan roses revisi DIPA
untuk anggaran PHLN karena adanya penambahan pagu. Proses usulan revisi
melebihi batas waktu usulan 30 Desember 2013 (sedangkan di waktu yang
bersamaan harus dilakukan revisi DIPA untuk Tunjangan Kinerja terlebih dahulu),
sehingga telah dilakukan permohonan penambahan waktu usulan revisi DIPA untuk
PHLN;
b. Persiapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran relatif terlambat dan tidak
diantisipasi lebih awal; dan
c. Adanya terjadi lelang ulang dan gagal lelang.
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4.3.

Saran

3.1.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk memenuhi proporsi jumlah fungsional
Litbang yang ideal adalah:
a.

Perlu dilakukan pemerataan jumlah fungsional Litbang terutama untuk jabatan
perekayasa dan Litkayasa yang jumlahnya masih sangat minim dengan cara
merekrut pegawai baru maupun optimalisasi fungsi dan kegiatan litbang yang
berada di Lingkup Direktorat Jenderal Teknis KKP.

b. Perlu dilakukan pemantauan terhadap kondisi jumlah SDM fungsional Litbang yang
mulai mendekati masa purna tugas untuk dilakukan regenerasi agar proporsi
fungsional Litbang dapat mencapai kondisi ideal. Di samping itu, perlu pula
dilakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Balitbang KP melalui diklat
dan pelatihan
3.2.

Rendahnya penyerapan anggaran pada tahun 2013 ditindaklanjuti dengan membatasi
kegiatan revisi kegiatan dan anggaran dengan membuat juknis revisi anggaran serta
melakukan pemantauan secara periodik terhadap kegiatan dan anggaran yang sedang
berjalan

3.3.

Agar implementasi AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergitas
antara laporan kinerja dengan laporan keuangan sebagai satu kesatuan sehingga
anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output
maupun outcome kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut kinerja
organisasi Balitbang KP yang dibiayai APBN maupun PHLN benar-benar terukur,
bermanfaat dan akuntabel

3.4.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan KP secara
optimal sesuai dengan terget indikator kinerja yang telah ditetapkan maka optimalisasi
mekanisme managemen internal organisasi akan ditingkatkan untuk proaktif
memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan.

3.5.

Beberapa upaya agar rekomendasi APIEP bisa segera ditindaklanjutkan dengan cara
meningkatkan koordinasi dengan instansi lain atau pihak ketiga dalam hal tinsak lanjut
temuan pemeriksaan APIEP, optimalisasi waktu dalam tindak lanjut temuan pemeriksa
APIEP melalui dokumen yang dibutuhkan.

3.6.

Agar hasil litbang cepat terintroduksi ke stakeholder diperlukan sebagai berikut :
a. Perlu dibentuk satuan kerja yang menangani tugas dan fungsi alih teknologi dan
pemanfaatan hasil litbang ke stakeholder
b. Perlu dibuatkan data dan informasi hasil litbang yang bisa diakses secara mudah
dan cepat melalui sistem informasi dan teknologi yang up to date.
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3.7

Pencapaian terhadap target terhadap Sasaran Kinerja Penelitian IPTEK pengembangan
kelautan dan perikanan yang telah dicapai pada tahun 2013 serta penyelesaian
permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan yang strategis
untuk merumuskan kebijakan dan program di masa yang akan datang.
a.

Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan amanah
IPTEK kelautan dan perikanan sehingga tidak hanya menjadi laporan dan pergulatan
pemikiran semata-mata, namun hasil IPTEK kelautan dan perikanan benar-benar
dapat memberikan dampak serta diaplikasikan dalam pembuatan kebijakan
pembangunan KP.

b. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan
pengembangan IPTEK KP guna pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan
akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi
secara tepat sesuai dengan kemampuan sumber daya peneliti yang tersedia
termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun
berjalan. Langkah percepatan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan
pada awal tahun anggaran dan mengkaji perkembangan permasalahan aktual dan
terkini masyarakat KP perlu terus dilakukan.
Akhirnya, adanya LAKIP Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan
Pesisir tahun 2013 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemberi
wewenang serta dapat menjadi bahanpertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam
perencanaan sehingga terbentuklah pemerintahan yang baik (Good Governance). Selain itu,
LAKIP ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan
implementasi rencana kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja( Performance Plan), Rencana
Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa yang akan
datang.
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