
 
 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

Instansi : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur 

Visi : Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang berdaya saing dan berkelanjutan 

Misi 

 

 

 

Tujuan 

: 

 

 

 

  : 

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan 

2. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan 

3. Meningkatkan daya saing produk hasil perikanan dan kelautan 

4. Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

a) Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan dan kelautan  

b) Meningkatkan ketersediaan pangan dari sektor perikanan dan kelautan  

c) Meningkatkan mutu dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan  

d) Mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang lestari dan berkelanjutan  

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan 

kelautan 

Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur 

 

 

 

 

  



 
 

SASARAN/OUTCOME/ 
KINERJA UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER 
DATA 

PENANGGUNG 
JAWAB 

1 2 3 4 5 

1. Meningkatnya kualitas 
kelas kelompok 
perikanan dan kelautan 

 

Persentase kelompok 
perikanan dan kelautan 
yang naik kelas 
(%) 
 
 
 
 

 

 
Jumlah kelompok yang naik kelas di tahun berjalan  X 100 % 
                      Jumlah kelompok keseluruhan 
 
Penjelasan : 
Peningkatan kelas kelompok adalah meningkatnya kelas kelompok 
dari kelompok pemula menjadi madya dan madya menjadi utama 

Dokumen data 
kelompok 

- Bidang Perikanan 
Budidaya;  

- UPT PTPI 
Probolinggo;  

- Bidang Kelautan, 
Pesisir dan 
Pengawasan;  

- Bidang Pengolahan 
dan Pemasaran 
Hasil Perikanan 

2. Meningkatnya produksi 
perikanan dan kelautan 

 
 
 
 
 
 

- Persentase peningkatan 
produksi perikanan 
tangkap (%) 
 

- Persentase peningkatan 
produksi perikanan 
budidaya (%) 

 
- Persentase peningkatan 

produksi garam rakyat 
(%) 

 
 

 
Jumlah produksi tahun berjalan – Jumlah produksi tahun lalu X 100 % 
                           Jumlah produksi tahun lalu 
 
Jumlah produksi tahun berjalan – Jumlah produksi tahun lalu X 100 % 
                           Jumlah produksi tahun lalu 
 
 
Jumlah produksi tahun berjalan – Jumlah produksi tahun lalu X 100 % 
                           Jumlah produksi tahun lalu 
 
 
 

Dokumen 
statistik 
perikanan dan 
kelautan 
Provinsi Jawa 
Timur; Laporan 
PUGAR Jawa 
Timur 
 
 
 
 
 

- Bidang Perikanan 
Tangkap ; 
 

- Bidang Perikanan 
Budidaya ; 
 
 

- Bidang Kelautan, 
Pesisir dan 
Pengawasan 

 

3. Meningkatnya nilai 
tambah produk hasil 
perikanan dan kelautan 

Nilai tambah produk hasil 
perikanan dan kelautan (Rp. 
Triliun) 
 

 
Nilai tambah = Nilai produk PK  yang telah di olah  - Nilai produk PK 
segar 
 
Ket : 
Produk PK = Produk perikanan dan kelautan 
               
Penjelasan : 
Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan adalah selisih nilai 
produk perikanan dan kelautan yang telah melalui proses pengolahan  
dengan produk perikanan dan kelautan segar 
 
 
 
 
 
 

Dokumen 
statistik 
perikanan dan 
Kelautan 
Provinsi Jawa 
Timur  

Bidang Pengolahan 
dan Pemasaran Hasil 
Perikanan 



 
 

SASARAN/OUTCOME/ 
KINERJA UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER 
DATA 

PENANGGUNG 
JAWAB 

1 2 3 4 5 

4. Meningkatanya 
pemulihan dan 
perlindungan wilayah 
pesisir 

- Persentase penurunan 
tingkat kerusakan 
ekosistem mangrove (%) 

 
- Persentase penurunan 

tingkat kerusakan 
ekosistem terumbu 
karang  (%) 

Luas MR  tahun berjalan -  Luas MR tahun lalu X 100 % 
                           Luas MR tahun lalu 
 
 
Luas TKR tahun berjalan -  Luas TKR tahun lalu  X 100 % 
                           Luas TKR tahun lalu 
Ket : 
MR = Mangrove yang rusak 
TKR = Terumbu karang yang rusak 

Dokumen 
statistik 
perikanan dan 
Kelautan 
Provinsi Jawa 
Timur / 
Laporan 
pelaksanaan 
kegiatan 
rehabilitasi 
mangrove dan 
terumbu 
karang 

Bidang 
Kelautan,Pesisir dan 
Pengawasan 

 


