
   

 

 

  



INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023 
 

1. Nama Organisasi : Dinas kelautan dan Perikanan 

2. Tugas Utama : Melaksanakan Funsi penunjang urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah dibidang kelautan dan 

perikanan dan tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada daerah dibidang perikanan yang ditugaskan 

kepada daerah dibidang perikanan berdasarkan pedoman 

yang berlaku untuk kelancaran tugas 

3. Fungsi              :  

a. Perumusan Kebijakan tekhnis dibidang perikanan 

meliputi pemberdayaan nelayan dan pembudidaya 

ikan, bidang pengolahan perikanan tangkap dan daya 

saing perikanan, bidang Pengelolaan Kelautan dan 

Perikanan Budidaya; 

b. Pembinaan dan Penyelenggaraan tugas dibidang sosial 

meliputi pemberdayaan Nelayan dan pembudidaya 

ikan, Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan 

daya saing perikanan, Bidang Pengelolaan Perikanan 

Budidaya 

c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas pada bidang 

Kelautan dan Perikanan 

d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai tugasnya 

  

 

 

 



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

 Meningkatnya daya 
saing produk sektor 
perikanan 

Konsumsi Ikan (kg/kap/th) Jumlah Konsumsi 
Ikan dibagi 
Target daerah 
dikali 100% 

 Meningkatnya 
kesejahteraan 
masyarakat pesisir dan 
pulau-pulau kecil 

Cakupan bina kelompok 
nelayan (%) 

Jumlah 
Kelompok 
Nelayan yang 
mendapatkan 
bantuan Pemda 
tahun n dibagi 
Jumlah 
Kelompok 
Nelayan dikali 
100% 

 Meningkatnya 
produktivitas produk 
sektor perikanan 
berbasis sumberdaya 
alam 

Produksi Perikanan 
Kelompok Nelayan (Ton) 

Jumlah Produksi 
Ikan konstribusi 
hasil kelompok 
nelayan dibagi 
Jumlah Produksi 
Ikan Daerah 
dikali 100% 

 Meningkatnya 
kelestarian dan 
pengendalian dan 
pemanfaatan 
sumberdaya alam 
kelautan dan perikanan 

Proporsi tangkapan ikan 
yang berada dalam 
batasan biologi yang aman 
(%) 

Jumlah 
tangkapan ikan 
dibagi 80% dari 
tangkapan 
maksimum 
lestari dikali 
100%  

 

 

 

 

 

 



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

1 
Meningkatnya daya 

saing produk sektor 

perikanan 

Konsumsi Ikan 

(kg/kap/th) 
41 41,50 42 42,50 43 

2 

Meningkatnya 

kesejahteraan 

masyarakat pesisir 

dan pulau-pulau kecil 

Cakupan bina 

kelompok nelayan (%) 
48.15 52.97 55.38 57.79 10.20 

3 

Meningkatnya 

produktivitas produk 

sektor perikanan 

berbasis sumberdaya 

alam 

Produksi Perikanan 

Kelompok Nelayan 

(Ton) 

61.80 65.20 68.60 72 72.40 

4 

Meningkatnya 

kelestarian dan 

pengendalian dan 

pemanfaatan 

sumberdaya alam 

kelautan dan 

perikanan 

Proporsi tangkapan 

ikan yang berada 

dalam batasan biologi 

yang aman (%) 

46.95 47,53 48,35 49,01 49,77 

 


