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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Pengukuran Kinerja Kegiatan adalah proses penilaian secara sistematis
dan berkesinambungan atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi,
misi dan strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
(Balitbang KP). Selanjutnya dilakukan pula analisis capaian kinerja yang
menggambarkan keterkaitan antara target dan realisasi pencapaian kinerja
kegiatan yang telah di tuangkan dalam penetapan kinerja satuan kerja (satker) atau
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Balitbang KP.

Pengukuran kinerja kegiatan di lingkungan Balitbang KP dilakukan sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing satker atau UPT, sehingga lebih
mengandalkan pada pengukuran keberhasilan atau kegagalan kegiatan yang
dilakukan secara berjenjang dari tingkatan unit kerja sampai pada tingkatan
tertinggi organisasi instansi.

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja kegiatan, maka harus ada
ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang disebut
indikator kinerja kegiatan. Di antara indikator-indikator kinerja tersebut terdapat
indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis
organisasi

yang

disebut

Indikator

Kinerja

output,

sedangkan

ukuran

keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang telah direncanakan atau
sasaran yang akan dicapai disebut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Dalam menyusun Laporan Capaian Kinerja Kegiatan, rumusan indikator
kinerja output dan target-target yang akan dicapai harus dicantumkan dalam
laporan capaian kinerja kegiatan. Hal tersebut untuk mengetahui sejauh mana
capaian kinerja kegiatan dibandingkan dengan terget kinerja yang telah di tentukan
dalam penetapan/perjanjian kinerja antara Kepala UPT dengan Kepala Satker
Pusat dan antara Kepala Satker Pusat dengan kepala Balitbang KP.
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B. DASAR HUKUM
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP di
Lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di
lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No
135/2004 tentang Pedoman UmumEvaluasi.
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
No.31/2004 tentang penetapan Kinerja.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No.9/2007
tentang Pedoman umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelutan dan Perikanan.

C. TUJUAN JUKLAK
Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) ini bertujuan
1. sebagai acuan bagi Satker/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan
KP dalam mengumpulkan data, menganalisa, dan membuat laporan capaian
kinerja output sebagai wujud akuntabilitas kinerja satker/UPT lingkup Balitbang
KP.
2. Juklak ini juga diharapkan dapat membantu mengintegrasikan langkah-langkah
bagi satker atau UPT lingkup Balitbang KP dalam mengelola kinerjanya, mulai
dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja output tahunan, penyusunan
penetapan/perjanjian kinerja output dan pelaporan capaian kinerja output.
3. Sebagai acuan bagi Satker/UPT lingkup Balitbang KP untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan dan tingkat pencapaian kinerja.
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D. KELUARAN
Keluaran yang diharapkan adalah tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan
Pengukuran, capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan Output/Kegiatan (IKK)
yang sudah ditetapkan sebagai acuan teknis yang berkaitan dengan pengumpulan
data, analisis sampai dengan penyusunan laporan kinerja Output lingkup Balitbang
KP.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN
Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran capaian kinerja
Output ini diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Balitbang KP dapat
memahami hal-hal yang berkaitan dengan:
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Output dan keterkaitannya antara
realisasi dan target output yang tekah di tentukan dalam penetapan / perjanjian
kinerja yang telah ditetapkan;
2. Meningkatkan kualitas Capaian Kinerja kegiatan/output;
3. Mengimplementasikan Capaian Kinerja kegiatan / Ouput tuntuk penyempurnaan
perencanaan kinerja kegiatan Satker atau UPT lingkup Balitbang KP di Tahun
berikutnya.

F. PENGERTIAN DAN ISTILAH
1. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban
atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan
hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
2. Kinerja

adalah

unjuk

kegiatan/program yang hendak

kerja/hasil

kerja/keluaran/hasil

dari

atau telah dicapai sehubungan dengan

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi,
dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan.
4. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan
dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target
kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang
disusun secara periodik.
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5. Perencanaan Kinerja adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan
dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis.

Hasil dari proses ini berupa rencana

kinerja tahunan.
6. Pengukuran Kinerja Kegiatan merupakan sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi
dan strategi Balitbang KP. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian
setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan
kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
7. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan.
8. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
kegiatan yang telah direncanakan, atau sasaran yang akan dicapai.
9. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang di
gambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja kegiatan.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya
baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dana, atau kombinasi
dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
11. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang
bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional yang bersifat
mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas
teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Organisasi UPT yang
bersifat mandiri adalah satuan kerja yang mengelola kepegawaian, keuangan
dan perlengkapan seniri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi
induk. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang serta
urusan Pemerintah yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang
pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung
dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. Berdasarkan sifat dan
tugas lingkup kegiatan, UPT tidak mengenal batas wilayah administrasi
pemerintahan tertentu dan tidak membawahkan UPT lainnya.
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12. Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang
sesuatu fakta/ pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk
tulisan, yaitu ketika mengisi angket/ lisan ketika menjawab wawancara.
13. Informan adalah orang yang memberikan informasi dengan pengertian ini
maka informan dapat dikatakan sama dengan responden apabila pemberian
keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti. Istilah-istilah informan ini
banyak digunakan dalam penelitian kualitatif.
14. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan uruturutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis dan
programmer untuk memecahkan masalah kedalam segmen-segmen yang lebih
kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam
pengoperasian. Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu
masalah khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut.
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BAB II
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

A.

REKOMENDASI
Rekomendasi adalah saran, usulan, bahan pertimbangan, masukan
berdasarkan hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan untuk digunakan
sebagai bahan kebijakan. Rekomendasi ini dapat saja berbentuk naskah yang
mengemukakan suatu rekomendasi yang terkait dengan penyusunan suatu
rencana penetapan kebijakan.

Rekomendasi meliputi hasil penelitian yang telah disusun dalam bentuk
bahan dari satker pusat lingkup Balitbang KP, Balai Besar Penelitian Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) dan Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
(BBP4BKP) dalam bentuk paket kebijakan yang diperlukan bagi calon pengguna.
Rekomendasi tersebut sebagai output Balitbang KP yang dapat digunakan
sebagai bahan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, surat keputusan
Direktorat Jenderal (Ditjen) Teknis lingkup KKP, pembuatan peraturan daerah,
dan sebagai pedoman oleh pengguna dalam penangkapan ikan pada peta
Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI).

Rekomendasi dapat dikatakan sebagai output Balitbang KP apabila
rekomendasi tersebut sudah disampaikan secara resmi oleh Kepala Satker
kepada Kepala Badan.

B.

DATA DAN INFORMASI
Data menggambarkan sebuah representasi fakta yang tersusun secara
terstruktur. Selain deskripsi dari sebuah fakta, data dapat pula merepresentasikan
suatu objek atau kejadian. Informasi merupakan sesuatu yang dihasilkan dari
pengolahan data, sehingga lebih mudah dimengerti dan bermakna dalam
menggambarkan suatu kejadian dan fakta.

Data dan informasi hasil penelitian yang telah disusun dalam bentuk
paket adalah output Balitbang KP yang pemanfaatanya dapat digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan karya tulis ilmiah, pembuatan naskah akademis
peraturan daerah, pembuatan surat keputusan UPT Ditjen teknis lingkup KKP dan
instansi terkait.
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Data dan informasi dapat dikatakan sebagai output Balitbang KP apabila
data dan informasi tersebut sudah disampaikan secara resmi oleh Kepala Satker
kepada Kepala Badan.

C.

KARYA TULIS ILMIAH
Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang menyajikan pengetahuan tentang
kebenaran, dalam arti pengetahuan yang sesuai dengan objeknya (objektif).
Hingga saat ini, yang paling mungkin mengutarakan pengetahuan yang benar
seperti yang dimaksudkan itu tiada lain adalah kegiatan penelitian. Oleh karena
itu karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan data dan informasi
yang dihasilkan dari kegiatan penelitian.

Karya tulis ilmiah ini berasal dari satu kegiatan penelitian dan
pengembangan. Karya tulis ilmiah adalah naskah yang mengemukakan hasil
penelitian dan pengembangan tahun lalu dan atau tahun yang sedang berjalan
baik yang diterbitkan maupun yang belum diterbitkan dalam format ilmiah (kaidah
IMRD; Introduction, Method, Result, and Discussion).

Karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan dapat dimuat pada suatu jurnal
ilmiah (terakreditasi maupun yang belum terakreditasi), atau prosiding suatu
seminar, semiloka, lokakarya, atau seminar di dalam dan di luar negeri.

Karya tulis ilmiah dapat dikatakan sebagai output Balitbang KP apabila
karya tulis ilmiah tersebut sudah disampaikan secara resmi oleh Kepala Satker
kepada Kepala Badan.

D.

MODEL PENERAPAN IPTEK
Model Penerapan Iptek adalah penerapan suatu Iptek yang dilakukan
pada kelompok sasaran sehingga penerapan Iptek tersebut dapat meningkatkan
produksi dan produktivitas suatu usaha di sektor kelautan dan perikanan pada
masyarakat pemanfaat Iptek tersebut. Model penerapan Iptek merupakan output
Balitbang KP jika sudah diketahui bahwa kegiatan penerapan IPTEK tersebut
telah nyata meningkatan produksi dan produktivitas yang dinyatakan dalam
bentuk laporan akhir kegiatan.

E.

USULAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat „HKI‟ adalah hak untuk
menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang
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diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan
intelektual manusia.

Usulan HKI ini dapat berasal dari satu tahun atau beberapa tahun
kegiatan penelitian dan pengembangan yang sebelumnya telah ditentukan akan
menghasilkan sesuatu produk atau model yang memerlukan HKI dan telah
diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan HKI merupakan output
Balitbang KP apabila usulan HKI tersebut sudah diusulkan ke Sekretariat HKI
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

F.

PRODUK BIOLOGI
Produk biologi adalah produk atau hasil kegiatan penelitian, rekayasa dan
bioteknologi dalam bentuk “mahluk hidup” baik mikro maupun makroorganisme,
misalnya : vaksin (bakteri, jamur, atau virus), probiotik, imunostimulan, konstruksi
gen, promoter, DNA rekombinan, gen penciri, keturunan yang merupakan hasil
seleksi, atau persilangan varietas/galur murni, induk atau benih unggul.

Produk Biologi berasal dari suatu kegiatan penelitian dan pengembangan
yang terkait dengan kandidat, galur, ragam. Produk biologi dapat dikatakan output
Balitbang KP apabila produk biologi sudah ditetapkan menjadi kandidat, galur,
ragam, jenis terdomestikasi, keturunan hasil seleksi.

Produk biologi dapat dikatakan sebagai output Balitbang KP apabila
naskah akademis produk biologi tersebut sudah disampaikan secara resmi oleh
Kepala Satker kepada Kepala Badan.

G.

PAKET TEKNOLOGI
Paket

teknologi

adalah

rangkaian

komponen

teknologi

hasil

penelitian/rekayasa yang sudah dikembangkan dan lengkap dan sebaiknya sudah
dilengkapi dengan Prosedur Operasional Standar (POS) dan tertulis dalam
pedoman atau petunjuk teknis.

Paket teknologi merupakan hasil penelitian Balitbang KP berupa
serangkaian tahapan teknologi kelautan dan perikanan. Paket teknologi dapat
dikatakan sebagai output Balitbang KP, apabila paket teknologi tersebut sudah
dalam bentuk draft yang siap atau telah diterbitkan.
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H.

KOMPONEN TEKNOLOGI
Komponen teknologi dapat berasal dari satu atau beberapa kegiatan
penelitian dan pengembangan dalam satu tahun atau beberapa tahun. Komponen
teknologi dapat dikatakan sebagai output Balitbang KP apabila suatu teknologi
merupakan bagian dari rangkaian teknologi tertentu yang dinyatakan dalam
bentuk POS atau laporan teknis komponen teknologi.

Komponen teknologi dapat dikatakan sebagai output Balitbang KP apabila
POS atau laporan teknis tersebut disampaikan secara resmi oleh Kepala Satker
kepada Kepala Badan.

I.

INOVASI TEKNOLOGI
Inovasi teknologi ini dapat berasal dari satu atau beberapa kegiatan
penelitian dan pengembangan dalam satu tahun atau beberapa tahun. Inovasi
teknologi ini dapat dikemukakan dalam bentuk naskah yang disertai gambar yang
mengemukakan sebuah komponen teknologi atau paket teknologi yang dapat
diintroduksikan pada suatu wilayah dengan batasan kondisi yang sesuai dengan
hasil penelitian

dan pengembangan

yang inovatif

(lebih

dari teknologi

sebelumnya).

Inovasi teknologi dapat dikatakan sebagai output Balitbang KP apabila:
1) Sudah

dalam

bentuk usulan

yang telah

diajukan

walaupun

belum

mendapatkan pengakuan oleh Kementerian Riset dan Teknologi.
2) Sudah disampaikan secara resmi oleh Kepala Satker kepada Kepala Badan.

J.

RANCANG BANGUN
Rancang bangun merupakan hasil litbang dapat dalam bentuk rancangan
gambar, model, prototipe alat atau teknologi proses yang berkaitan dengan
pemanfaatan hasil teknologi kelautan dan perikanan. Rancang bangun ini akan
menjadi output apabila gambar/model rancang bangun beserta spesifikasi teknis
tersebut disampaikan secara resmi oleh Kepala Satker kepada Kepala Badan.

K.

PERENCANAAN,

PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN

PROGRAM KEGIATAN
Perencanaan pelaksanaan program kegiatan Balitbang KP mencakup
persiapan dan penyusunan program, pada tahap tersebut juga dilaksanakan
penetapan kebijakan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.
Pada tahap perencanaan pelaksanaan program kegiatan juga dilakukan
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pembahasan rencana kerja penelitian dan pengembangan kelautan dan
perikanan. Sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan perlu dilakukan
dengan Satker lingkup Balitbang KP dan Ditjen Teknis KKP melalui rapat
koordinasi, khususnya rapat kerja teknis.

Pengendalian pelaksanaan program kegiatan Balitbang KP dilaksanakan
melalui monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembangan dan struktural di
lingkup internal Satker Balitbang KP maupun lingkup Balitbang KP per triwulan,
semester, tahunan/laporan akhir dan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (LAKIP).

Pelaporan pelaksanaan program kegiatan Balitbang KP dilakukan oleh
Satker lingkup Balitbang KP secara berkala ,yaitu dalam bentuk laporan bulanan,
triwulan, semester/tengah tahun dan laporan akhir.

L.

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, HUKUM
DAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN, FASILITASI USULAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL, KETATALAKSANAAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Balitbang
KP dilaksanakan

melalui pembinaan profesionalitas pegawai dan jabatan

fungsional (peneliti, perekayasa, pustakawan, arsiparis, pranata komputer, dan
lain-lain), pelaksanaan kegiatan tersebut perlu didukung ketatalaksanaan dan
administrasi kepegawaian yang baik, pembinaan mentalitas pegawai Balitbang
KP juga merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan tersebut.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai perlu dilaksanakan terkait
dengan pengelolaan dan pengembangan SDM, untuk menghasilkan pegawai
Balitbang KP yang profesional, kapabilitasnya tinggi, perlu didukung pegawai
yang sehat, untuk itu perlu adanya cek kesehatan secara berkala bagi seluruh
pegawai, utamanya untuk pegawai yang ditempatkan di laboratorium lingkup
Balitbang KP.

Pengelolaan hukum, organisasi/kelembagaan lingkup Balitbang KP
disesuaikan dengan kebutuhan apabila terjadi dinamika (perubahan terkait
dengan aturan-aturan hukum, organisasi/kelembagaan).
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Pengelolaan/proses usulan HKI Balitbang KP perlu difasilitasi dan perlu
adanya pendampingan secara intensif untuk menunjang keberhasilan usulan
HKI.

L.

PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN PELAPORAN KEUANGAN, BARANG
MILIK

NEGARA,

KETATAUSAHAAN,

PERLENGKAPAN

DAN

KERUMAHTANGGAAN
Pengelolaan administrasi keuangan, Barang Milik Negara (BMN),
ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Balitbang KP meliputi
pengelolaan pelaksanaan anggaran, pembinaan administrasi dan pengelolaan
keuangan, pengelolaan sistim akuntansi pemerintah serta pembinaan administrasi
dan pengelolaan perlengkapan serta pengelolaan kearsipan.

Kegiatan pengelolaan pelaksanaan anggaran mencakup melakukan
pembukuan dan penyusunan bukti-bukti pengeluaran, melakukan pendampingan
kegiatan litbang di lapangan serta melakukan penyusunan laporan secara berkala
yaitu bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan lingkup Balitbang KP
dilaksanakan melalui penatausahaan dan pengujian bukti-bukti pembayaran serta
melakukan verifikasi pelaksanaan anggaran.
Pengelolaan

sistim

akuntansi

pemerintah

lingkup

Balitbang

KP

dilaksanakan melalui penyusunan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), selanjutnya
juga

perlu melakukan

rekonsiliasi data SAI dengan

Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) secara berkala, dilanjutkan dengan penyusunan
neraca dan laporan keuangan.

Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan Balitbang KP
dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan dan pengumpulan data hasil opname
fisik barang, selain itu juga melakukan penyusunan laporan barang milik negara
kedalam neraca dan disinkronkan dengan laporan keuangan/SAI secara berkala.

Pengelolaan kearsipan merupakan salah kegiatan yang perlu dilakukan
Balitbang KP, kegiatan ini meliputi penataan arsip surat dan dukumen sesuai
dengan kaidah-kaidah penatausahaan kearsipan. Konsultasi dan bimbingan
teknis oleh pakar perlu dilakukan pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan
kearsipan.
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M.

PENGELOLAAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN KERJASAMA UNTUK
KEMITRAAN, INFORMASI DAN DOKUMENTASI ILMIAH SERTA PELAYANAN
KEPUSTAKAAN
Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kerjasama untuk kemitraan
Balitbang KP dilaksanakan melalui penyelenggaraan seminar dan forum
komunikasi, baik skala nasional maupun internasional. Temu bisnis juga perlu
dilaksanakan guna mendapatkan masukan dari stake holder, terkait dengan
teknologi hasil litbang yang didiseminasikan. Introduksi teknologi kepada pelaku
utama kelautan dan perikanan merupakan salah satu kegiatan alih teknologi hasil
litbang KP dan perlu adanya dukungan kerjasama antara Balitbang KP dengan
pelaku utama, Dinas Terkait dan Direktorat Jendral Teknis KP terkait.

Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kerjasama untuk kemitraan
Balitbang KP perlu dilengkapi administrasi kerjasama yaitu dalam bentuk
Memorandum of Understanding (MoU), Kesepakatan Bersama (KB), dll.

Pengelolaan

informasi

dan

dukumentasi

ilmiah

penelitian

dan

pengembangan mencakup penyusunan dan pengelolaan naskah ilmiah perlu di
publikasikan dalam bentuk (jurnal penelitian dan pengembangan, buku, prosiding,
brosur, paket data dan informasi, jurnal kebijakan, dan lain-lain) yang
terakreditasi. Selanjutnya juga mencakup kegiatan visualisasi hasil litbang yang
didukemtasikan dalam bentuk media elektronik (rekaman video, Compact
Disk,dan lain-lain).

Promosi/pameran adalah salah satu bentuk sosialisasi hasil litbang
kepada stakeholder dan merupakan pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi
dan dukumentasi ilmiah penelitian dan pengembangan yang harus dilaksanakan.

Dukungan pelayanan kepustakaan merupakan kegiatan yang sangat
diperlukan untuk peningkatan kapabilitas dan kapasitas pegawai Balitbang KP
menuju profesionalitas pegawai, utamanya untuk pejabat fungsional KP.
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BAB III
METODE PELAKSANAAN

A. KERANGKA PEMIKIRAN
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang
KP) merupakan suatu lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) yang
menghasilkan IPTEK dan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan
hasil litbang yang dilakukan oleh unit satuan kerja di bawahnya. Unit satuan kerja
Balitbang KP menghasilkan output litbang KP berupa rekomendasi, model
penerapan, data dan informasi, rancang bangun alat, produk biologi, inovasi
teknologi dan komponen teknologi. Hasil litbang tersebut kemudian disusun
menjadi bahan kebijakan untuk disebarluaskan dan dimanfaatkan oleh pembuat
kebijakan.

Selain itu, output lain hasil litbang KP adalah paket teknologi yang
merupakan hasil rangkuman dari komponen teknologi yang telah diuji dan
dianalisis kelayakan finansialnya. Bentuk output lain adalah karya tulis ilmiah dan
usulan HKI yang merupakan lanjutan dari bentuk output lainnya.

Hasil-hasill litbang tersebut diatas kemudian diujikan di lapangan melalui
suatu kegiatan yang melibatkan pengguna IPTEK hasil litbang KP untuk
menghasilkan model penerapan IPTEK hasil litbang KP di lapangan.

Output tersebut sekaligus merupakan indikator yang dapat diukur untuk
menunjukkan tingkat capaian kinerja unit satuan kerja di bawah Balitbang KP.
Jumlah output yang dihasilkan merupakan indikasi seberapa jauh kinerja unit
satuan kerja Balitbang KP yang telah dicapai.

Beberapa indikator yang dapat dijadikan parameter capaian kinerja
Balitbang KP adalah jumlah rekomendasi sebagai bahan kebijakan, jumlah paket
teknologi, jumlah teknologi yang diintroduksikan dalam kegiatan litbang dan jumlah
pengguna hasil litbang KP.
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Proses Pemanfaatan IPTEK Hasil Litbang
Balitbang KP - Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kuantitas dari setiap indikator yang dikemukakan merupakan suatu hasil
evaluasi kinerja yang menggambarkan outcome dari Balitbang KP. Hasil evaluasi
ini merupakan umpan balik (feedback) baik bagi perbaikan proses diseminasi,
perbaikan rumusan bahan rekomendasi, peningkatan proses adopsi IPTEK, dan
jumlah pengguna hasil Balitbang KP.

B. ALAT BANTU PENGUKURAN KINERJA
Alat bantu yang diperlukan dalam rangka mengukur kinerja output suatu
kegiatan yang dilakukan oleh unit satuan kerja di lingkup Balitbang KP pada
dasarnya adalah kelengkapan dalam dokumen perencanaan dan digunakan untuk
memantau perkembangan pencapaian kinerja yang dilakukan. Dengan demikian,
alat bantu tersebut diisi dan dilengkapi secara periodik, baik bulanan, triwulan,
semester maupun tahunan. Alat bantu utama tersebut adalah:
1.

Rencana pencapaian kinerja (proposal teknis, Kerangka Acuan Kerja
(KAK))

2.

Instrument pengukuran capaian indikator kinerja output (Rencana
Pencapaian Kinerja (RPK), skala pengukuran)
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3.

Bahan pengukuran capaian kinerja kegiatan (form perencanaan,
perkembangan dan evaluasi)

4.

Kerangka laporan capaian kinerja kegiatan akhir tahun (laporan
semester 1 dan 2)

5.

Capaian kinerja kegiatan bulanan, triwulanan, dan semester

Alat bantu utama tersebut digunakan sebagai bahan dalam pengukuran
kinerja output yang dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti Penetapan
Kinerja, Rencana Stategis (RENSTRA), Kerangka Umum Kegiatan/Kerangka
Acuan Kerja/Term of Reference, Proposal Teknis, Laporan Ringkas Penelitian dan
Pengembangan, Laporan Teknis Penelitian dan Pengembangan dan Laporan
Kegiatan Tahunan.

Selain alat bantu utama tersebut, dalam mengevaluasi capaian kinerja
output unit satker lingkup Balitbang KP perlu dilakukan verifikasi atau uji petik.
Verifikasi ini dilakukan jika diperlukan dengan menggunakan RPK. Verifikasi ini
dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi primer langsung dari pelaksana
kegiatan di unit satker lingkup Balitbang KP, terutama terhadap kegiatan yang
dianggap sebagai unggulan unit satker yang bersangkutan.

C. SUMBER DATA DAN INFORMASI PELAPORAN KINERJA
Data dan informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja output unit
satker lingkup Balitbang KP dapat berasal dari sumber sekunder maupun sumber
primer. Sumber sekunder diperoleh dari alat bantu utama ditambah dengan
dokumen pendukung dan kelengkapannya, seperti disebutkan pada bagian
sebelumnya. Sumber primer dalam pengukuran kinerja output ini adalah pelaksana
kegiatan di unit satker atau pihak lain terkait seperti misalnya masyarakat atau
perorangan atau kelompok sebagai penerima atau pengguna teknologi hasil litbang
KP.

D. PENENTUAN LOKASI DAN RESPONDEN/INFORMAN
Lokasi kegiatan yang berkaitan output yang dihasilkan Balitbang KP
jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan lokasi agar
upaya pengukuran yang dilakukan dapat merupakan hasil yang dapat mewakili
keseluruhan lokasi untuk komoditas tersebut.

Lokasi dipilih berdasarkan keterwakilan satker yang berada di bawah
Balitbang KP. Dapat juga ditambah dengan kriteria khusus jika diperlukan evaluasi
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pada lokasi-lokasi tertentu yang dianggap penting, termasuk pengelompokan
menurut jenis komoditas, jenis teknologi, tahapan produksi, dll.

Responden dan atau informan ditentukan berdasarkan informasi yang
dikemukakan oleh masing-masing satker terutama pada kegiatan Iptekmas dan
kegiatan sejenisnya. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan responden dan
atau informan lainnya dipilih berdasarkan kebutuhan sesuai dengan indikator
kinerja yang akan diukur.

E. PENGUMPULAN DATA KINERJA
Pengumpulan data kinerja dilakukan melalui pengisian dan atau
wawancara menggunakan

kuesioner yang sudah disediakan sebelumnya.

Wawancara dilakukan terhadap responden ataupun informan yang telah ditetapkan
sebelumnya sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Selain itu, data kinerja yang bersifat data sekunder juga dikumpulkan
melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari dan membuat resume
(catatan) terhadap dokumen yang dapat menunjukkan atau mendukung kinerja
yang diukur.

F. TABULASI DAN TEKNIK ANALISIS
Tabulasi data dilakukan sesuai keperluan dan ketersedian data baik data
kualitatif maupun kuantitatif. Tabulasi dilakukan sesuai dengan keberadaan form
evaluasi pada tingkat kegiatan dan satker baik pada tahapan persiapan,
pelaksanaan dan evaluasi. Pada tingkat kegiatan, nilai evaluasi dapat dilakukan
oleh penanggung jawab kegiatan atau seksi Monitoring dan Evaluasi pada setiap
satker. Pada tingkat satker, nilai evaluasi dilakukan oleh seksi/ bidang Monev pada
setiap satker atau sub bagian Monev pada Sekretariat Balitbang KP.

Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif
berdasarkan angka persentase capaian kinerja output terhadap target yang telah
ditetapkan (100%). Persentase capaian kinerja output dilakukan pada setiap output
yang diukur dan per jenis output, sehingga pada bagian akhir didapatkan angka
rata-rata capaian untuk masing-masing satker.

Meskipun

analisis

data

secara

umum

dilakukan

menggunakan

pendekatan deskriptif, tidak tertutup kemungkinan analisis juga dapat dilakukan
dengan mengunakan pendekatan statistik. Sebagai contoh misalnya dapat
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dilakukan analisis korelasi atau hubungan antara karakteristik penerima IPTEK
terhadap variabel output yang diukur. Analisis statistik yang dilakukan harus
dilengkapi dengan keterangan-keterangan informasi yang berkaitan dengan
interprestasi hasil pengujian secara statistik tersebut.

Pelaksana kegiatan pengukuran kinerja output melakukan pengumpulan
data, analisis, dan pelaporan.
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BAB IV
PELAPORAN KINERJA KEGIATAN

A.

PENYAJIAN PELAPORAN KINERJA
Penyajian pelaporan kinerja untuk penilaian kinerja kegiatan (output)
diperoleh dari hasil wawancara pada sumber informasi. Sumber informasi
pelaporan kinerja dapat dikatagorikan menjadi lima kelompok, yaitu:
a. pelaporan kinerja penelitian dan pengembangan;
b. pelaporan kinerja bidang tata operasional;
c.

pelaporan kinerja bagian tata usaha;

d. pelaporan kinerja bidang pelayanan teknis;
e. pelaporan kinerja bidang monitoring dan evaluasi.

Masing-masing pelaporan kinerja kegiatan tersebut diatas dikemukakan
dalam bentuk rencana laporan pencapaian kinerja Eselon II sebagaimana
dikemukakan pada blanko terlampir beserta informasi penjelasan yang terkait
dengan capaian kinerja kegiatan masing-masing kelompok pelaporan kinerja
tersebut. Pelaporan kinerja yang telah dikumpulkan direformulasikan dalam
bentuk kuantitatif dan kualitatif.

Penyajian data pelaporan kinerja (output) dapat disampaikan dalam
berbagai bentuk, seperti:

tabel, flowchart atau diagram, dan atau grafik.

Penyajian yang paling sederhana adalah dalam bentuk tabel-tabel analisis.

Data pelaporan kinerja yang ditampilkan dalam bentuk flowchart atau
diagram, dan atau grafik serta tabel-tabel analisis tersebut harus diuraikan secara
deskriptif agar tidak terjadi kekeliruan informasi. Selain itu, pelaporan kinerja
dalam bentuk flowchart atau diagram, dan atau grafik serta tabel-tabel analisis
tersebut sangat berguna untuk membantu penelusuran, alat ukur untuk menilai
keberhasilan dari suatu kegiatan penelitian dan pengembangan, serta mereplikasi
atau renovasi prosedur suatu kegiatan.

Pelaporan jumlah output adalah pelaporan kinerja untuk penilaian kinerja
kegiatan (output) yang berasal dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang
ditetapkan harus menghasilkan output.
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B.

PELAPORAN JUMLAH REKOMENDASI
Rekomendasi ini dapat saja berbentuk naskah yang mengemukakan
suatu rekomendasi yang terkait dengan penyusunan suatu rencana penetapan
kebijakan.

Pelaporan jumlah rekomendasi dilengkapi dengan identitas calon
pemanfaat yang memerlukan masukan rekomendasi dari hasil penelitian dan
pengembangan setingkat Eselon II. Pelaporan jumlah rekomendasi dapat pula
dijelaskan berasal dari beberapa kegiatan penelitian dan pengembangan yang
dilaksanakan oleh masing-masing Eselon II, yang dipadukan menjadi satu
kesatuan.

Penyajian

data

pelaporan

kinerja

(output)

rekomendasi

dapat

disampaikan dalam berbagai bentuk naskah buku kecil yang disertai dengan
ringkasan eksekutif yang diharapkan dapat menjadi informasi cepat bagi calon
pengambil kebijakan.

C.

PELAPORAN PAKET DATA DAN INFORMASI
Pelaporan jumlah paket data dan informasi adalah pelaporan kinerja
untuk penilaian kinerja kegiatan (output) yang berasal dari kegiatan penelitian dan
pengembangan yang ditetapkan harus menghasilkan buku atau naskah yang
berisikan

kumpulan

data

dan

informasi

suatu

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan atau kegiatan pengembangan atau kegiatan manajerial; seperti
halnya di laboratorium data.

Paket data dan informasi ini dapat berbentuk buku atau naskah yang
mengemukakan suatu kumpulan data sekunder maupun data primer yang
digunakan sebagai dasar penmyusunan laporan akhir kegiatan penelitian dan
pengembangan.
Pelaporan jumlah paket data dan informasi dilengkapi dengan identitas
nama penanggung jawab kegiatan dan pelaksana kegiatan yang membuat paket
data

dan

informasi

yang

berasal

dari

suatu

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan setingkat Eselon II.

D.

PELAPORAN JUMLAH KARYA TULIS ILMIAH
Karya tulis ilmiah ini dapat berasal dari satu atau beberapa kegiatan
penelitian dan pengembangan.
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Pelaporan jumlah karya tulis ilmiah dilengkapi dengan identitas nama
kegiatan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan serta disusun dalam
suatu bentuk tabel yang disertai tahun terbit, nama penerbit, dan judul karya tulis
dan nama penulis.

Bukti karya tulis ilmiah yang dihasilkan dapat berupa fotocopi naskah
tulisan pada suatu terbitan atau format tulisan yang sesuai dengan kaidah
penulisan suatu jurnal ilmiah.

E.

PELAPORAN JUMLAH MODEL PENERAPAN IPTEK
Model penerapan Iptek ini berasal dari satu tahun atau beberapa tahun
kegiatan pengembangan yang berkaitan degan upaya pemberdayaan ekonomi
masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. Beberapa tahun terakhir ini
kegiatan penerapan iptek dilapangan antara lain dikenal dengan nama
IPTEKMAS (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pemberdayaan Masyarakat)
dan KIMBIS (Klinik Iptek Mina Bisnis).

Pelaporan jumlah model penerapan Iptek dilengkapi dengan identitas
nama kegiatan dan nama penanggung jawab kegiatan serta instansi yang
menghasilkan naskah model penerapan iptek tersebut. Bukti model penerapan
Iptek yang dihasilkan dapat berupa fotocopi naskah pada suatu terbitan atau
format tulisan yang sesuai dengan kaidah penulisan suatu naskah ilmiah.

F.

PELAPORAN JUMLAH USULAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pelaporan jumlah usulan HKI adalah pelaporan kinerja untuk penilaian
kinerja kegiatan (output) yang berasal dari suatu kegiatan penelitian dan
pengembangan yang ditetapkan harus menghasilkan output yang harus diajukan
agar memiliki HKI.

Pelaporan jumlah usulan HKI dilengkapi dengan identitas nama kegiatan
pengembangan yang menghasilkan serta disusun dalam suatu bentuk tabel yang
disertai tahun pengajuan, dan nama pengusul serta nama lembaga dan tanggal
pengajuan HKI. Bukti usulan HKI dapat berupa fotocopi berkas usulan yang
sudah mendapatkan persetujuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G.

PELAPORAN JUMLAH PRODUK BIOLOGI
Pelaporan jumlah produk biologi adalah pelaporan kinerja untuk penilaian
kinerja kegiatan (output) yang berasal dari suatu kegiatan penelitian dan
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pengembangan yang terkait dengan rekayasa genetika dan aktivitas pembenihan
jenis ikan unggul.

Pelaporan jumlah produk biologi dilengkapi dengan identitas nama
kegiatan pengembangan yang menghasilkan serta disusun dalam suatu naskah
yang menjelaskan proses pembentukan produk tersebut, tahun pelaksanaan
kegiatan, dan nama pengusul serta nama lembaga.

Bukti produk dapat berupa gambar atau foto produk dan fotocopI surat
menyurat yang berkaitan dengan kelengkapan atau bukti bahwa pengajuan
produk tersebut sudah mendapatkan persetujuan dan pengesahan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

H.

PELAPORAN JUMLAH PAKET TEKNOLOGI
Bukti paket teknologi yang dihasilkan dapat berupa fotocopy naskah paket
teknologi

yang

sudah

diterbitkan

atau

sudah

direkomendasikan

untuk

dikembangkan pada tingkat lapangan.

I.

PELAPORAN JUMLAH KOMPONEN TEKNOLOGI
Pelaporan jumlah komponen teknologi adalah pelaporan kinerja untuk
penilaian kinerja kegiatan (output) yang berasal dari kegiatan penelitian dan
pengembangan yang ditetapkan harus menghasilkan suatu komponen teknologi
dalam satu kesatuan kerangka paket teknologi tertentu.

Pelaporan jumlah komponen teknologi dibuktikan dengan

fotocopi

naskah komponen teknologi yang telah diintroduksikan pada kegiatan penerapan
teknologi pada tingkat lapangan. Komponen teknologi ini harus dijelaskan
merupakan bagian dari suatu paket teknologi.

J.

PELAPORAN JUMLAH INOVASI TEKNOLOGI
Pelaporan jumlah inovasi teknologi adalah pelaporan kinerja untuk
penilaian kinerja kegiatan (output) yang berasal dari kegiatan penelitian dan
pengembangan

ataupun

kegiatan

perekayasaan

yang

ditetapkan

harus

menghasilkan inovasi teknologi.

Inovasi teknologi ini dapat dikemukakan dalam bentuk naskah yang
disertai gambar yang mengemukakan perbedaan-perbedaan inovasi ini terhadap
teknologi yang sudah ada sebelumnya.
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Bukti inovasi teknologi yang dihasilkan dapat berupa fotocopi naskah hasil
penerapan inovasi teknologi tersebut pada tingkat lapangan yang dibandingkan
dengan teknologi yang ada sebelumnya.

K.

PELAPORAN JUMLAH RANCANG BANGUN
Pelaporan jumlah rancang bangun adalah pelaporan kinerja untuk
penilaian kinerja kegiatan (output) yang berasal dari kegiatan penelitian dan
pengembangan yang ditetapkan harus menghasilkan rancang bangun. Rancang
bangun dapat dikemukakan dalam bentuk gambar/model yang disertai dengan
spesifikasi teknisnya.

L.

PELAPORAN JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN
PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
Pelaporan jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pelaporan
pelaksanaan program kegiatan merupakan pelaporan kinerja untuk penilaian
kinerja (output) yang terdapat pada Bidang Tata Operasional masing-masing
satker Eselon II lingkup Balitbang KP.

Jumlah dokumen lingkup Bidang Tata Operasional ini dapat dibagi
menjadi

dokumen

laporan

kegiatan

yang

dilaksanakan

lingkup

seksi

perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan program kegiatan.

Jumlah dokumen tersebut dapat berasal dari satu atau beberapa kegiatan
manajerial yang dilakukan oleh bidang tata operasional pada tahun yang sedang
berjalan. Dokumen tersebut diatas dapat berupa laporan yang mengemukakan
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari satu atau beberapa kegiatan pada
satuan waktu tertentu.

Dokumen dapat saja dipisah-pisah menjadi beberapa kelompok, misalnya
kelompok perencanaan, kelompok pengendalian, dan kelompok pelaksanaan
program kegiatan. Dokumen tersebut dapat dibuktikan dengan fotocopi kegiatan
perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan bidang Tata Operasional sesuai
dengan kaidah yang berlaku.
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M.

PELAPORAN JUMLAH DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN,
FASILITASI

USULAN

HAK

KEKAYAAN

INTELEKTUAL,

KETATALAKSANAAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Pelaporan jumlah dokumen pengelolaan dan pengembangan SDM,
Hukum dan Organisasi / Kelembagaan, Fasilitasi usulan HKI, Ketatalasanaan dan
Aministrasi Kepegawaian merupakan pelaporan kinerja untuk penilaian kinerja
(output) yang terdapat pada Bagian Tata Usaha masing-masing satker Eselon II
lingkup Balitbang KP.

Jumlah dokumen lingkup Bagian Tata Usaha ini dapat dibagi menjadi
dokumen laporan kegiatan yang dilaksanakan lingkup

pengelolaan dan

pengembangan SDM, hukum dan organisasi / kelembagaan, fasilitasi usulan HKI,
ketatalaksanaan dan administrasi kepegawaian. Jumlah dokumen tersebut dapat
berasal dari satu atau beberapa kegiatan manajerial yang dilakukan oleh bagian
tata usaha pada tahun yang sedang berjalan. Dokumen tersebut diatas dapat
berupa laporan yang mengemukakan pengelolaan dan pengembangan SDM,
hukum dan organisasi / kelembagaan, fasilitasi usulan HKI, ketatalaksanaan dan
administrasi kepegawaian dari satu atau beberapa kegiatan pada satuan waktu
tertentu.

Dokumen dapat saja dipisah-pisah menjadi beberapa kelompok, misalnya
kelompok pengelolaan dan pengembangan SDM, hukum dan organisasi /
kelembagaan,

fasilitasi

usulan

HKI,

ketatalaksanaan

dan

administrasi

kepegawaian. Dokumen tersebut dapat dibuktikan dengan fotocopi kegiatan
pengelolaan dan pengembangan SDM, hukum dan organisasi / kelembagaan,
fasilitasi usulan HKI, ketatalaksanaan dan administrasi kepegawaian sesuai
dengan kaidah yang berlaku.

N.

PELAPORAN
KEUANGAN,

JUMLAH

DOKUMEN

BARANG

MILIK

ADMINISTRASI
NEGARA,

DAN

PELAPORAN

KETATAUSAHAAN,

PERLENGKAPAN DAN PERUMAHTANGGAAN
Pelaporan jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan, bmn,
ketatausahaan, perlengkapan dan kerumah-tanggaan merupakan pelaporan
kinerja untuk penilaian kinerja (output) yang terdapat pada Bagian Tata Usaha
masing-masing satker Eselon II lingkup Balitbang KP.
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Jumlah dokumen lingkup Bagian Tata Usaha ini dapat dibagi menjadi
dokumen laporan kegiatan yang dilaksanakan lingkup administrasi dan pelaporan
keuangan, bmn, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumah-tanggaan.

Jumlah dokumen tersebut dapat berasal dari satu atau beberapa kegiatan
manajerial yang dilakukan oleh bagian tata usaha pada tahun yang sedang
berjalan.

Dokumen tersebut diatas dapat berupa laporan yang mengemukakan
administrasi dan pelaporan keuangan, BMN, ketatausahaan, perlengkapan dan
kerumah-tanggaan dari satu atau beberapa kegiatan pada satuan waktu tertentu.

Dokumen dapat saja dipisah-pisah menjadi beberapa kelompok, misalnya
kelompok administrasi dan pelaporan keuangan, kelompok BMN, kelompok
ketatausahaan, perlengkapan dan kerumah-tanggaan.

Dokumen tersebut dapat dibuktikan dengan fotocopi kegiatan administrasi
dan pelaporan keuangan, bmn, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

O.

PELAPORAN JUMLAH DOKUMEN PENGELOLAAN, PEMBINAAN, DAN
PENGEMBANGAN KERJASAMA UNTUK KEMITRAAN, INFORMASI DAN
DOKUMENTASI ILMIAH SERTA PELAYANAN KEPUSTAKAAN
Pelaporan

jumlah

dokumen

Pengelolaan,

Pembinaan,

dan

Pengembangan Kerjasama untuk Kemitraan, Informasi dan Dokumentasi Ilmiah
serta Pelayanan Kepustakaan merupakan pelaporan kinerja untuk penilaian
kinerja (output) yang terdapat pada Bidang Pelayanan Teknis masing-masing
satker Eselon II lingkup Balitbang KP.
Jumlah dokumen lingkup Bidang Pelayanan Teknis ini dapat dibagi
menjadi dokumen laporan kegiatan yang dilaksanakan lingkup Kelompok
Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengembangan Kerjasama untuk Kemitraan,
Kelompok Informasi dan Dokumentasi Ilmiah serta Kelompok Pelayanan
Kepustakaan.

Jumlah dokumen tersebut dapat berasal dari satu atau beberapa kegiatan
manajerial yang dilakukan oleh bidang pelayanan teknis pada tahun yang sedang
berjalan. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa laporan yang mengemukakan
pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan kerjasama untuk kemitraan,
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informasi dan dokumentasi ilmiah serta pelayanan kepustakaan dari satu atau
beberapa kegiatan pada satuan waktu tertentu.

Dokumen tersebut dibuktikan dengan fotocopi kegiatan pengelolaan,
pembinaan, dan pengembangan kerjasama untuk kemitraan, informasi dan
dokumentasi ilmiah serta pelayanan kepustakaan sesuai dengan kaidah yang
berlaku.
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BAB V
EVALUASI INDIKATOR KINERJA OUTPUT

Evaluasi indikator kinerja output dilakukan pada setiap output pada setiap
satker baik output yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan
maupun kegiatan manajerial. Evaluasi indikator kinerja output yang berasal dari
kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan untuk memperoleh informasi
tentang:
1. Kesesuian antara input, proses dan output yang dihasilkan.
2. Peluang pemanfaatan output bagi pengguna atau stakeholder terkait (seperti:
dalam bentuk naskah akademik, policy brief, naskah peraturan, peta, grafik
atau data dan tabel).
3. Kesesuaian antara dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan output.

Evaluasi indikator kinerja manajerial dimaksudkan untuk memperoleh
informasi hasil kinerja tentang:
1. Evaluasi kesesuaian jumlah pelaporan yang ditetapkan dalam tapja terhadap
jumlah realisasi pelaporan yang dihasilkan; apakah sesuai dengan target,
kurang target, melebihi target.
2. Akurasi jenis pelaksanaan kegiatan dengan isi dari pelaporan, jumlah
pelaporan kegiatan dengan kriteria: sesuai (jika pelaksanaan kegiatan ≥ 90%
sesuai dengan isi pelaporan), dan sebaliknya dianggap kurang sesuai.
3. Menetapkan apakah manfaat

setiap

kegiatan manajerial sesuai dengan

kebutuhan institusi.
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BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan capaian kinerja kegiatan/ output ini merupakan acuan
yang harus dipedomani bagi para pelaksana pengumpulan data, analisis, sampai
dengan

pelaporan

kinerja

kegiatan

sebagai

perwujudan

pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang
dipercayakan kepada Satker/UPT lingkup Balitbang KP. Pengukuran capaian kinerja
kegiatan/output berperan sebagai salah satu rangkaian sistem akuntabilitas dan
pertanggungjawaban Satker/UPT lingkup Balitbang KP atas pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, dan media umpan
balik

pelaksanaan perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan tugas secara berkelanjutan. Dalam perspektif yang lebih luas, maka
Pengukuran capaian kinerja Kegiatan juga berfungsi sebagai rangkaian / proses
penyampaian laporan kinerja kegiatan dalam rangkaian pertanggungjawaban kepada
Kepala Balitbang KP dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh Satuan Kinerja/UPT lingkup
Balitbang KP.

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) pengukuran capaian kinerja kegiatan ini
disusun selaras dengan perkembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) selama ini. Namun demikian,

sebagai suatu acuan bagi

perwujudan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balitbang KP, Juklak ini tentu masih
memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh
karena itu, masukan positif bagi penyempurnaan Juklak ini tetap diperlukan agar
tujuan pengukuran capaian kinerja sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai
dengan lebih baik lagi.

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

RIZALD MAX ROMPAS
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LAMPIRAN 1
INSTRUMENT PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)

FORM I. A. PERENCANAAN
Fungsi : Informasi Awal Kegiatan Penelitian
Materi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Abstrak,
Latar Belakang,
Permasalahan,
Metodologi,
Bentuk Kegiatan,
Rencana Capaian Kinerja,
Mitra Kerja,
Tahapan Kegiatan (Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Hasil)

Alokasi Waktu : Januari - Februari
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LAMPIRAN 2
INSTRUMENT PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)

FORM I. B. PERKEMBANGAN
Fungsi : Bahan Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan/Output
Materi :
1. Langkah Koordinasi,
2. Progress Diseminasi – Pengumpulan Data,
3. Progress Capaian Kinerja,
4. Analisis Perbedaan Realisasi Terhadap Target,
5. Rencana Tindak Lanjut Kegiatan
Alokasi Waktu : Setiap Triwulan 1 - 4
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LAMPIRAN 3
INSTRUMENT PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)

FORM I. C. EVALUASI
Fungsi : Bahan Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan/Output
Materi :
Kesesuaian perkembangan kegiatan dengan kriteria :
1. Realisasi Keuangan,
2. Capaian Fisik,
3. Sinergitas Mitra Kerja
4. Sinergi Kegiatan Dengan Program
5. Perkiraan Pemanfaatan Hasil
6. Pengembangan Ke Depan
Alokasi Waktu : Setiap Triwulan 1 - 4
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LAMPIRAN 4
BAHAN PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)

FORM II. A. PERENCANAAN
Informasi Umum : Informasi Awal Kegiatan Penelitian
Materi :
1. Kode,
2. Koridor (MDGs, Program KKP (Pugar, Industrialisasi, Minapolitan, dll), 7 fokus
Litbang, Dukungan lintas sektor )
3. Fokus,
4. Lokus,
Proses Administrasi :
1. Target Realisasi Keuangan
2. Target Realisasi Fisik
3. Hambatan/Kendala
Metode – Proses Pencapaian Target :
1. Upaya penajaman focus
2. Rancangan pencapaian target
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LAMPIRAN 5
BAHAN PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)

FORM II. B. PERKEMBANGAN
Informasi Umum : Bahan Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan/Output
Materi :
1. Kode,
2. Koridor (MDGs, Program KKP(Pugar, Industrialisasi, Minapolitan, dll), 7 fokus
Litbang, Dukungan lintas sektor )
3. Fokus,
4. Lokus,
Proses Administrasi :
1. Realisasi Keuangan
2. Realisasi Fisik
3. Hambatan/Kendala
Metode – Proses Pencapaian Target :
1. Perkembangan pencapaian target
2. Kendala/ hambatan
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LAMPIRAN 6
BAHAN PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)

FORM II. C. EVALUASI
Informasi Umum : Bahan Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan/Output
Materi :
1. Kode,
2. Koridor(MDGs, Program KKP(Pugar, Industrialisasi, Minapolitan, dll), 7 fokus
Litbang, Dukungan lintas sektor )
3. Fokus,
4. Lokus,
Proses Administrasi :
1. Realisasi Keuangan
2. Realisasi Fisik
3. Hambatan/Kendala
Metode – Proses Pencapaian Target :
1.
2.
3.
4.
5.

Sinergitas kegiatan dengan program
Sinergitas Mitra kerja
Kendala/ hambatan
Rekomendasi Output
Pengembangan ke depan
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LAMPIRAN 7
SKALA PENGUKURAN DAN KRITERIA RENTANG NILAI CAPAIAN KINERJA
AKHIR
Form III.A. Penelitian dan Pengembangan
Judul Kegiatan
Nama PJPK
Jumlah Peneliti (orang)
Jml Pembantu Peneliti (orang)
Durasi Kegiatan (th ke … dari
… th)
Dana (Rp)
No

Materi penilaian

Bobot

I
a

PERSIAPAN
Pembahasan Rencana
Pelaksanaan Penelitian
Pembuatan Kuisioner
Pengujian Kuisioner
Studi Pustaka
Persiapan Laboratorium,
Bahan Kimia, alat analisis
Persiapan Kapal dan alat
penelitian

15-20

b
c
d
e
f

g

h
i
j

II
a
b
c
d
e

f
g
h
i
j

k

Persiapan
lokasi/lahan/wadah
penelitian
Persiapan Bahan dan
alat bantu penelitian
Survei pendahuluan,
koordinasi, FGD
Dan seterusnya sesuai
dengan kategori yang
termasuk persiapan
PELAKSANAAN
Studi pustaka
Pengumpulan data
sekunder dan primer
Pengambilan contoh
bahan baku/specimen
Percobaan pendahuluan,
perlakuan penelitian
Penyimpanan dan
Pemerikaan /uji/analisis
sample
Pengamatan selama
percobaan
Uji lapang
Uji adaptasi/multilokasi
Uji konsumen
Pengolahan dan verifikasi
data, interpretasi citra
satelit
Dan seterusnya sesuai

Nilai
1,2,3

Bobot
x Nilai

Keterangan
KETERANGAN Nilai :
A : Baik (Nilai : 3)
B : Cukup (Nilai :2)
C : Kurang (Nilai :1)

KETERANGAN
HASIL AKHIR (Bobot
x Nilai) :
A : Baik (>240)
B : Cukup (150-240)
C : Kurang (< 150)

55-60
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dengan kategori yang
termasuk pelaksanaan
III PEMBAHASAN DAN
PELAPORAN HASIL
a Tabulasi data
b Analisis data
c Seminar
d Penyusunan draft laporan
e Pembahasan hasil
f Sosialisasi hasil
Penyusunan laporan
g
akhir/teknis
Dan seterusnya sesuai
dengan kategori yang
h
termasuk pembahasan
dan pelaporan hasil
TOTAL
CATATAN
A. Kontinuitas (kesesuaian dg
RENSTRA)
B. Kategori Kegiatan
1. Basic Science
2. Engineering
3. Diseminasi
4. Komersial
C. Jumlah Dana
D. Jumlah SDM Peneliti

20-25

100
KETERANGAN

Tgl/Bln/Thn

Nama dan
Tandatangan

Pelaksanaan Pengukuran
Capaian Kinerja Kegiatan/
Output
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LAMPIRAN 8
SKALA PENGUKURAN DAN KRITERIA RENTANG NILAI CAPAIAN KINERJA
AKHIR
Form III.B. Tata Operasional
Judul Kegiatan
Nama PJPK
Jumlah Staf/PNS (orang)
Jml Staf/CPNS (orang)
Durasi Kegiatan
(Hari/Bln/th)
Dana (Rp)
No
1
2

3

4

5
6

7

Materi penilaian

Bobot

Persiapan dan
penyusunan program
Penetapan kebijakan
kegiatan penelitian
dan pengembangan
Sinkronisasi kegiatan
penelitian dan
pengembangan
Pembahasan
rencana kerja
penelitian dan
pengembangan
Rapat kerja teknis
Laporan pelaksanaan
kegiatan penyusunan
dan pembahasan
program
Laporan akhir

5

Dan seterusnya
sesuai dengan
kategori yang
termasuk kegiatan
Tata Operasional
TOTAL
CATATAN
A. Kontinuitas (kesesuaian
dg TAPJA)
C. Jumlah Dana
D. Jumlah SDM

Nilai
1,2,3

Bobot
x Nilai

Keterangan

5

5

KETERANGAN Nilai :

40

A : Baik (Nilai : 3)
B : Cukup (Nilai :2)
C : Kurang (Nilai :1)

20
15

10

KETERANGAN HASIL
AKHIR (Bobot x Nilai) :
A : Baik (>240)
B : Cukup (150-240)
C : Kurang (< 150)

8

100
KETERANGAN

Tgl/Bln/Thn

Nama dan Tandatangan

Pelaksanaan Pengukuran
Capaian Kinerja Kegiatan/
Output
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LAMPIRAN 9
SKALA PENGUKURAN DAN KRITERIA RENTANG NILAI CAPAIAN KINERJA
AKHIR
Form III.C. Pelayanan Teknis
Judul Kegiatan
Nama PJPK
Jumlah Staf/PNS (orang)
Jml Staf/CPNS (orang)
Durasi Kegiatan
(Hari/Bln/th)
Dana (Rp)
Nilai
Bobot
No
Materi penilaian
Bobot 1,3,7,
Keterangan
x Nilai
9
A. PENYELENGGARAN KERJASAMA DAN DISEMINASI HASIL LITBANG
1
Forum dan seminar
20
KETERANGAN Nilai :
2
Temu bisnis
25
A : Baik (Nilai : 3)
B : Cukup (Nilai :2)
3
Introduksi dan alih
25
C : Kurang (Nilai :1)
teknologi hasil riset
4
Kerjasama dan
10
pelayanan jasa riset
5
Pelaporan
10
KETERANGAN HASIL
AKHIR (Bobot x Nilai) :
6
Dan seterusnya
A : Baik (>240)
sesuai dengan
B : Cukup (150-240)
kategori yang
C : Kurang (< 150)
termasuk kegiatan
Pelayanan Teknis
TOTAL
100
B. PENYELENGGARAAN PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI HASIL LITBANG
1
Pengolahan dan
30
penyusunan naskah
2
Pendokumentasian
25
hasil litbang
3
Visualisasi hasil
25
litbang
4
Promosi/pameran
10
dan sosialisasi hasil
litbang
5
Pelaporan
10
6
Dan seterusnya
sesuai dengan
kategori yang
termasuk kegiatan
Pelayanan Teknis
TOTAL
100
CATATAN
A. Kontinuitas (kesesuaian
KETERANGAN
dg TAPJA)
C. Jumlah Dana
D. Jumlah SDM Peneliti

37

Tgl/Bln/Thn

Nama dan Tandatangan

Pelaksanaan Pengukuran
Capaian Kinerja Kegiatan/
Output
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LAMPIRAN 10
SKALA PENGUKURAN DAN KRITERIA RENTANG NILAI CAPAIAN KINERJA
AKHIR
Form III.D. Monitoring dan Evaluasi
Judul Kegiatan
Nama PJPK
Jumlah Staf/PNS (orang)
Jml Staf/CPNS (orang)
Durasi Kegiatan
(Hari/Bln/th)
Dana (Rp)
No

Materi penilaian

1

Persiapan
penyelenggaraan
kegiatan
2
Monitoring dan
Evaluasi kegiatan
litbang dan struktural
3
Monitoring dan
Evaluasi
pengembangan hasil
litbang
4
Penyusunan laporan
perkembangan
kegiatan dan
anggaran
5
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
6
Laporan Akhir
7
Dan seterusnya
sesuai dengan
kategori yang
termasuk kegiatan
Monev
TOTAL
CATATAN
A. Kontinuitas (kesesuaian
dg TAPJA)
C. Jumlah Dana
D. Jumlah SDM Peneliti

Nilai
Bobot 1,3,7,
9
5

Bobot
x Nilai

40

Keterangan
KETERANGAN Nilai :

A : Baik (Nilai : 3)
B : Cukup (Nilai :2)
C : Kurang (Nilai :1)

20

20

KETERANGAN HASIL
AKHIR (Bobot x Nilai) :

10

A : Baik (>240)
B : Cukup (150-240)
C : Kurang (< 150)

5

100
KETERANGAN

Tgl/Bln/Thn

Nama dan Tandatangan

Pelaksanaan Pengukuran
Capaian Kinerja Kegiatan/
Output
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LAMPIRAN 11
SKALA PENGUKURAN DAN KRITERIA RENTANG NILAI CAPAIAN KINERJA
AKHIR
Form III.E. Tata Usaha
Judul Kegiatan
Nama PJPK
Jumlah Staf/PNS (orang)
Jml Staf/CPNS (orang)
Durasi Kegiatan
(Hari/Bln/th)
Dana (Rp)
Nilai
Bobot
No
Materi penilaian
Bobot 1,3,7,
Keterangan
x Nilai
9
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN UMUM
A. PENGELOLA PELAKSANA ANGGARAN
1
Pembukuan dan
60
KETERANGAN Nilai :
penyusunan buktibukti pengeluaran
2
Pendampingan
25
A : Baik (Nilai : 3)
kegiatan litbang di
B : Cukup (Nilai :2)
lapangan
C : Kurang (Nilai :1)
3
Pelaporan
15
B. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
1
Penatausahaan dan
70
KETERANGAN HASIL
pengujian bukti-bukti
AKHIR (Bobot x Nilai) :
pembayaran
A : Baik (>240)
B : Cukup (150-240)
2
Verivikasi
30
C : Kurang (< 150)
pelaksanaan
anggaran
C. PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
1
Penyusunan SAI
40
2
Rekonsiliasi data SAI
40
dengan KPPN
3
Penyusunan neraca
20
dan laporan
keuangan
D. PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
1
Penyusunan dan
60
pengumpulan data
hasil opname fisik
barang
2
Penyusunan laporan
40
Barang Milik Negara
ke dalam neraca
E. PENGELOLAAN KEARSIPAN
1
Penataan arsip
70
2
Konultasi dan Bimtek
30
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
1
Profesionalitas
50
pegawai dan jabatan
fungsional

40

2

Cek kesehatan pada
5
petugas laboratorium
3
Peningkatan
23
kapabilitas pegawai
penelitia dan teknisi
4
Pembinaan
10
mentalitas pegawai
5
Laporan Kemajuan
12
Kegiatan
PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM DAN PRANATA
LITBANG
A. PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PRANATA LITBANG
1
Surveillance oleh
20
KNAPPP
2
Asesmen internal
40
3
Audit Internal
30
4
Kaji Ulang
10
Manajemen
B. PENYELENGGARAAN LABORATORIUM
Penyelenggaraan
9
Lab. Mikrobiologi
Penyelenggaraan
9
Lab. Kimia
Penyelenggaraan
9
Lab. Bioteknologi
Penyelenggaraan
9
Lab. Sensori
Penyelenggaraan
9
Lab. Mekanisasi
Proses
Penyelenggaraan
9
Lab. Bioassay
Penyelenggaraan
9
Lab. Instrumen
Penyelenggaraan
9
Lab. Pengolahan
Penyelenggaraan
9
Lab. Data
Penyelenggaraan
10
Manajemen
Laboratorium dan
Pelayanan Jasa
Penyelenggaraan
9
Lab. Pengemasan
Total Setiap Kegiatan
100
CATATAN
A. Kontinuitas (kesesuaian
KETERANGAN
dg TAPJA)
C. Jumlah Dana
D. Jumlah SDM Peneliti
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Tgl/Bln/Thn

Nama dan Tandatangan

Pelaksanaan Pengukuran
Capaian Kinerja Kegiatan/
Output
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LAMPIRAN 12
KERANGKA LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN1
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
(berisikan pernyataan-pernyataan yang menjawab pertanyaan terkait dengan
alasan ataupun justifikasi pentingnya melakukan pengukuran capaian kinerja
kegiatan; termasuk pula peranan pengukuran ini terhadap kegiatan monitoring dan
evaluasi serta terkait dengan perencanaan kegiatan pada semester 2 (untuk
laporan semester 1) dan tahun yang akan datang (untuk laporan semester 2)).
B. Pokok Permasalahan
(berisikan permasalahan dan kendala yang telah, akan dan dapat timbul dalam
pencapaian kinerja kegiatan).
C. Metodologi Pelaksanaan (Lokus Kegiatan, Fokus Kegiatan, Bentuk Kegiatan)
D. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (berisikan uraian aktivitas-aktivitas yang termasuk
ke dalam kelompok persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan penelitian
dan pengembangan dalam upaya mencapai kinerja kegiatan).
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Realisasi Keuangan
Berisikan angka mutlak dan persentase realisasi anggaran kegiatan penelitian dan
pengembangan secara kumulatif selama semester 1 (untuk laporan semester 1)
dan satu tahun anggaran berjalan yang digunakan oleh masing-masing kegiatan
(untuk laporan semester 2).
B. Realisasi Fisik
Berisikan angka mutlak dan persentase realisasi fisik kegiatan penelitian dan
pengembangan secara kumulatif selama semester 1 (untuk laporan semester 1)
dan satu tahun anggaran berjalan yang dicapai oleh masing-masing kegiatan (untuk
laporan semester 2).
C. Sinergitas Kegiatan dengan Program
Sejauhmana terdapat sinergitas antara capaian output yang dicapai oleh kegiatan
penelitian dan pengembangan di tingkat satker eselon II sudah mendukung dan
sesuai dengan program yang ada pada unit eselon I (Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan).
D. Sinergitas Mitra kerja
Sejauhmana terdapat sinergitas dalam pelaksanaan pekerjaan penelitian dan
pengembangan yang dilakukan oleh satker eselon II masing-masing dalam
mencapai kinerja kegiatan (output) terhadap mitra kerja yang telah direncanakan
pada semester 1 (untuk laporan semester 1) dan semester 2 dan rencana awal
tahun (untuk laporan semester 2).
E. Kendala/ Hambatan
Jelaskan kendala dan atau hambatan yang dihadapi kegiatan dalam mencapai
kinerja kegiatan (output) semester 1 (untuk laporan semester 1) dan mulai dari awal
1

Capaian kinerja dilakukan untuk tahun berjalan dan tindak lanjut outlook untuk semester 2 atau tahun berikutnya
dan laporan ini dibuat pada semester 1 dan semester 2/ akhir tahun kegiatan
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hingga akhir terutama jika terdapat kekurangan dalam capaian kinerja kegiatan
(untuk laporan semester 2).
F. Rekomendasi Output
Jelaskan rekomendasi output dan bentuknya berupa apa yang dihasilkan oleh
kegiatan penelitian dan pengembangan pada tahun yang sedang berjalan hingga
semester 1 (untuk laporan semester 1) dan akhir tahun (untuk laporan semester 2).
BAB III. RENCANA TINDAK LANJUT
A. Rencana Target Kinerja Semester 2 atau Tahun Depan
Berdasarkan target kinerja output yang dicapai pada semester 1 (untuk laporan
semester 1) atau tahun yang sedang dievaluasi (untuk laporan semester 2), maka
dijelaskan rencana target kinerja yang diperkirakan akan dapat dicapai pada
semester 2 atau tahun yang akan datang.
B. Rencana Koordinasi Mitra Kerja dan Sinergitas Program
Berdasarkan hasil koordinasi mitra kerja dan sinergitas program yang dicapai pada
semester 1 (untuk laporan semester 1) atau tahun yang sedang dievaluasi (untuk
laporan semester 2), maka dijelaskan rencana koordinasi mitra kerja dan sinergitas
program yang diperkirakan akan dapat dicapai pada semester 2 atau tahun yang
akan datang.
C. Rencana Pemanfaatan Hasil Litbang KP (Output)
Berdasarkan perkiraan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (output)
yang dapat dicapai pada semester 1 (untuk laporan semester 1) atau tahun yang
sedang dievaluasi dievaluasi (untuk laporan semester 2), maka dikemukakan
rencana pemanfaatan hasil litbang yang diperkirakan akan dapat dicapai pada
semester 2 atau tahun yang akan datang.
BAB IV. PENUTUP
A. Capaian Kinerja Semester 1 atau Semester 2 (Tahun Berjalan)
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dikemukakan pada bagian II,
maka perlu dikemukakan secara ringkas capaian kinerja semester 1 dan semester
2 (tahun berjalan).
B. Outlook Kinerja Semester 2 atau Tahun berikutnya
Berdasarkan target kinerja output yang dicapai pada semester 1 (untuk laporan
semester 1) dan semester 2 (untuk laporan semester 2) di tahun yang sedang
dievaluasi, maka dijelaskan perkiraan target kinerja yang kiranya akan dapat
dicapai pada semester 2 atau tahun yang akan datang.
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LAMPIRAN 13
KERANGKA LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN2
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
(berisikan pernyataan-pernyataan yang menjawab pertanyaan terkait dengan
alasan ataupun justifikasi pentingnya melakukan pengukuran capaian kinerja
kegiatan baik pada bulan Januari – Desember dan triwulan 1 - 4; termasuk pula
peranan pengukuran ini terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi serta terkait
dengan perencanaan kegiatan pada masa yang akan datang).
B. Pokok Permasalahan
(berisikan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja
kegiatan pada bulan Januari – Desember dan triwulan 1 - 4 yang sedang
dievaluasi).
C. Metodologi Pelaksanaan (Lokus Kegiatan, Fokus Kegiatan, Bentuk Kegiatan)
D. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (berisikan uraian aktivitas-aktivitas yang termasuk
ke dalam kelompok persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan penelitian
dan pengembangan dalam upaya mencapai kinerja kegiatan selama bulan Januari–
Desember dan triwulan 1 - 4 yang dievaluasi).
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Realisasi Keuangan
Berisikan angka mutlak dan persentase realisasi anggaran kegiatan penelitian dan
pengembangan secara kumulatif selama bulan Januari – Desember dan triwulan 1–
4 di tahun anggaran berjalan yang digunakan oleh masing-masing kegiatan.
B. Realisasi Fisik
Berisikan angka mutlak dan persentase realisasi fisik kegiatan penelitian
danpengembangan secara kumulatif hingga waktu evaluasi dilakukan yang dicapai
oleh masing-masing kegiatan pada bulan Januari – Desember dan triwulan 1 – 4.
C. Sinergitas kegiatan dengan program
Sejauhmana terdapat sinergitas antara capaian output yang dicapai oleh kegiatan
penelitian dan pengembangan di tingkat satker eselon II sudah mendukung dan
sesuai dengan program yang ada pada unit eselon I (Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan) dan koriodor (MDGs, Porgram KKP
(Minapolitan, Industrialisasi, PUGAR, dll), Lintas Sektoral).
D. Sinergitas Mitra kerja
Sejauhmana terdapat sinergitas dalam pelaksanaan pekerjaan penelitian dan
pengembangan yang dilakukan oleh satker eselon II masing-masing dalam
mencapai kinerja kegiatan (output) terhadap mitra kerja yang telah direncanakan
pada awal tahun hingga bulan Januari – Desember dan triwulan 1 – 4 yang
dievaluasi.

2

Laporan ini dibuat pada setiap bulan dan triwulan 1 - 4
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E. Kendala/ Hambatan
Jelaskan kendala dan atau hambatan yang dihadapi kegiatan dalam mencapai
kinerja kegiatan (output) mulai dari awal hingga saat dilakukan evaluasi terutama
jika terdapat kekurangan dalam capaian kinerja kegiatan.

BAB III. PENUTUP
A. Capaian Kinerja s/d Saat Pengukuran
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dikemukakan pada bagian II,
maka perlu dikemukakan secara ringkas capaian kinerja sampai dengan saat
pengukuran.
B. Tindak Lanjut dalam Mendukung Capaian Kinerja Bulan dan Triwulan berikutnya
Berdasarkan target kinerja output yang dicapai pada masa sebelum evaluasi, maka
dijelaskan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung target kinerja yang
perlu dicapai pada bulan dan triwulan berikutnya.
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Lampiran 14
RENCANA PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN ………..
UNIT ESELON I
SATKER

: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

: (Nama Satker)
BOBOT (%)

KODE

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

FISIK

KEUANGAN

1
T

R

TRIWULAN I
2
T
R

3
T

4
R

T

R

TRIWULAN II
5
T
R

6
T

7
R

T

R

TRIWULAN III
8
T
R

9
T

10
R

T

R

TRIWULAN IV
11
T
R

12
T

R

100

100

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE
JENIS OUTPUT (Sesuai Penetapan Kinerja)
AKUN
JUDUL PENELITIAN/PENGEMBANGAN
I

Persiapan
a Pembahasan Rencana Pelaksanaan Penelitian
b Pembuatan Kuesioner
c Pengujian Kuesioner
d Studi Pustaka
e Persiapan Laboratorium, Bahan Kimia, Alat Analisis
f Persiapan Kapal dan Alat Penelitian
g Persiapan Lokasi/ Lahan/ Wadah Penelitian
h Persiapan Bahan dan Alat Bantu Penelitian
i Survey Pendahuluan, Koordinasi, FGD
j

II

III

dan seterusnya sesuai dengan kategori yang termasuk
persiapan

Pelaksanaan
a Studi Pustaka
b Pengumpulan data sekunder dan primer
c Pengambilan contoh bahan baku/ spesimen
d Percobaan pendahuluan, perlakuan penelitian
e Penyimpanan dan pemeriksaan/ uji/ analisis sampel
f Pengamatan selama percobaan
g Uji lapang
h Uji adaptasi/ multilokasi
i Uji konsumen
j

Pengolahan dan verifikasi data, interpretasi citra satelit

k

dan seterusnya sesuai dengan kategori yang termasuk
pelaksanaan

Pembahasan dan Pelaporan Hasil
a Tabulasi data
b Analisis data
c Seminar
d Penyusunan draft laporan
e Pembahasan hasil
f Sosialisasi hasil
g Penyusunan laporan akhir/ teknis
h

15 - 20

55 - 60

20 - 25

dan seterusnya sesuai dengan kategori yang termasuk
pembahasan dan pelaporan hasil
TOTAL

100

Keterangan : T = Target (%)
R = Realisasi (%)
Pengisian Target dan Realisasi bulan berjalan merupakan akumulasi dari pengisian bulan-bulan sebelumnya dan bulan berjalan
Penilaian presentase dilakukan oleh peneliti/ pelaksana, sesuai dengan berjalannya waktu (Bulan)
Mengetahui

Kepala Satker

Penanggung Jawab Output

(Nama Kepala Satker)
(NIP Kepala Satker)

(Nama Penanggung Jawab Kegiatan)
(NIP Penanggung Jawab Kegiatan)

Lampiran 15.A
RENCANA PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN ………………
: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ESELON I
SATKER

: (Nama Satker)
BOBOT (%)

KODE

KODE
PROGRAM
KODE
KEGIATAN

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

FISIK

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
DOKUMEN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LITBANG
IPTEK KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENYELENGGARAAN BIDANG TATA
OPERASIONAL

1

Persiapan dan penyusunan Kegiatan

5

2

Penetapan kebijakan kegiatan penelitian &
pengembangan

5

3
4

Sinkronisasi kegiatan penelitian dan
pengembangan
Pembahasan rencana kerja penelitian dan
pengembangan

5
40

5

Rapat Kerja Teknis

20

6

Laporan pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan
Pembahasan Program

15

7

Laporan akhir

10
JUMLAH

100

KEUANGAN

1
T

R

TRIWULAN I
2
T
R

3
T

4
R

T

R

TRIWULAN II
5
T
R

6
T

7
R

T

R

TRIWULAN III
8
T
R

9
T

10
R

T

R

TRIWULAN IV
11
T
R

12
T

R

Lampiran 15.B
RENCANA PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN ………………
: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ESELON I
SATKER

: (Nama Satker)
BOBOT (%)

KODE

KODE
PROGRAM
KODE
KEGIATAN

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

FISIK

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK KELAUTAN
DAN PERIKANAN
DOKUMEN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LITBANG IPTEK
PENYELENGGARAAN BAGIAN TATA USAHA
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN UMUM

1

2

3

4

Pengelola Pelaksanaan Anggaran
Pembukuan dan penyusunan bukti-bukti pengeluaran
Pendampingan kegiatan litbang di lapangan
Pelaporan
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Penatausahaan dan pengujian bukti-bukti pembayaran
Verifikasi pelaksanaan anggaran
Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah
Penyusunan SAI
Rekonsiliasi data SAI dengan KPPN
Penyusunan Neraca dan lap Keuangan
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Penyusunan dan pengumpulan data hasil Opname Fisik Barang
Penyusunan laporan barang milik negara ke dalam neraca

5

1
2
3
4

1

2

Pengelolaan Kearsipan
Penataan Arsip
Konsultasi dan Bimtek
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Profesionalitas pegawai dan jabatan fungsional
Cek kesehatan pada petugas laboratorium
Peningkatan kapabilitas pegawai penelitia dan teknisi
Pembinaan mentalitas pegawai
Laporan Kemajuan Kegiatan
PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM
DAN PRANATA LITBANG

60
25
15
70
30
40
40
20
60
40
70
30
50
5
23
10
12

Penyelenggaraan Manajemen Pranata Litbang
Surveillance oleh KNAPPP
Asesmen internal
Audit Internal
Kaji Ulang Manajemen
Penyelenggaraan Laboratorium
Penyelenggaraan Lab. Mikrobiologi
Penyelenggaraan Lab. Kimia
Penyelenggaraan Lab. Bioteknologi
Penyelenggaraan Lab. Sensori
Penyelenggaraan Lab. Mekanisasi Proses
Penyelenggaraan Lab. Bioassay
Penyelenggaraan Lab. Instrumen
Penyelenggaraan Lab. Pengolahan
Penyelenggaraan Lab. Data
Penyelenggaraan Manajemen Laboratorium dan Pelayanan
Jasa
Penyelenggaraan Lab. Pengemasan
JUMLAH

20
40
30
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
9

KEUANGAN

1
T

R

TRIWULAN I
2
T
R

3
T

4
R

T

R

TRIWULAN II
5
T
R

6
T

7
R

T

R

TRIWULAN III
8
T
R

9
T

10
R

T

R

TRIWULAN IV
11
T
R

12
T

R

Lampiran 15.D
RENCANA PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN ………………
: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ESELON I
SATKER

: (Nama Satker)
BOBOT (%)

KODE

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KODE
PROGRAM

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE
KEGIATAN

DOKUMEN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LITBANG
IPTEK KELAUTAN DAN PERIKANAN

FISIK

PENYELENGGARAAN KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI
1
2
3
4

Persiapan Penyelenggaraan kegiatan
Monitoring dan evaluasi kegiatan litbang dan
struktural
Monitoring dan evaluasi pengembangan hasil
litbang
Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan
dan anggaran

5
40
20
20

5

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)

10

6

Laporan akhir

5

JUMLAH

KEUANGAN

1
T

R

TRIWULAN I
2
T
R

3
T

4
R

T

R

TRIWULAN II
5
T
R

6
T

TRIWULAN III
7
R
T
R

8
T

9
R

T

TRIWULAN IV
10
R
T
R

11
T

12
R

T

R

Lampiran 15.C
RENCANA PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN ………………
: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ESELON I
SATKER

: (Nama Satker)
BOBOT (%)

KODE

KODE
PROGRAM
KODE
KEGIATA

1
2
3

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

FISIK

KEUANGAN

1
T

R

TRIWULAN I
2
T
R

3
T

4
R

T

R

TRIWULAN II
5
T
R

6
T

7
R

T

R

TRIWULAN III
8
T
R

9
T

10
R

T

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
IPTEK KELAUTAN DAN PERIKANAN
DOKUMEN DUKUNGAN MANAJEMEN
DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
PENYELENGGARAAN BIDANG
PELAYANAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAN
DISEMINASI HASIL LITBANG
Forum dan seminar
Temu Bisnis

30
25
25

4

Introduksi dan alih teknologi hasil riset
Kerjasama dan pelayanan jasa riset

5

Pelaporan

10

10

PENYELENGGARAAN PUBLIKASI DAN
DOKUMENTASI HASIL LITBANG
1

Pengolahan dan Penyusunan Naskah

30

2
3

Pendokumentasian hasil litbang
Visualisasi Hasil Litbang
Promosi/Pameran dan Sosialisasi Hasil
Litbang

25
25

Pelaporan

10

4
5

10

JUMLAH
Keterangan : T = Target (%)
R = Realisasi (%)
Penilaian presentase dilakukan oleh peneliti/pelaksana, sesuai dengan berjalannya waktu (Bulan)
Mengetahui

Kepala Satker

(Nama Kepala Satker)
(NIP Kepala Satker)

R

TRIWULAN IV
11
T
R

12
T

R

Lampiran 16
Form : Evaluasi

No

URAIAN

1 Apakah output yang dihasilkan sudah di dasarkan pada
data dan informasi yang di dapatkan dari hasil Litbang
KP?
2 Apakah metode penelitian yang terdapat pada kegiatan
Litbang yang menjadi dasar untuk menghasilkan output
sudah mengikuti kaedah, metode yang benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah?
a. Ketepatan Lokasi
b. Ketepatan Waktu (Musim)
c. Akurasi Metode Pengumpulan Data
d. Ketepatan Responden/Informan
e. Akurasi Dalam Interplentasi Data
f. Ketepatan Metode Analisis
3 Apakah asumsi-asumsi yang digunakan dalam kegiatan
Litbang yang menghasilkan output sudah dianggap tepat
dan akurat?
4 Apakah output yang dihasilkan sudah
disosialisasikan/disampaikan kepada pengguna terkait.
Jika sudah dalam bentuk apa?
5 Bagaimana sifat output yang dihasilkan?
a. Baru
b. Koreksi
c. Renovasi
d. Advokasi (Penyebaran Teknologi)

SESUAI (>80%)

JAWABAN
TIDAK SESUAI (<80%)

