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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 dapat terselesaikan dengan baik. Balai
Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (BP2KSI) dalam kaitannya dengan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai sebuah unit kerja eselon III.b di
lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun anggaran 2013 telah menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
Dokumen LAKIP berisi laporan kegiatan BP2KSI di Tahun 2013, berikut informasi tentang
pencapaian kinerja di bidang pemulihan dan konservasi sumber daya ikan sesuai tugas dan fungsi
instansi. Selanjutnya, laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertanggungjawaban secara
struktural kepada instansi di atasnya, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi
BP2KSI.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan dan
kelemahan. Harapan kami, laporan ini dapat merepresentasikan gambaran menyeluruh dari pelaksanaan
semua kegiatan BP2KSI selama tahun 2013.

Purwakarta, Januari 2014

Dr. Fayakun Satria, S.Pi., M.App.Sc
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IKHTISAR EKSEKUTIF
Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (BP2KSI) mempunyai mandat
melaksanakan penelitian pemulihan dan konservasi sumber daya ikan perairan tawar dan laut. Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Balai
Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (BP2KSI) kepada instansi di atasnya. Kinerja
BP2KSI selama periode 2013 dilaksanakan berdasarkan mandat, tugas dan fungsi BP2KSI yang
dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja dalam peta strategis Tahun 2013. Peta
strategi BP2KSI dengan menggunakan metode Balanced Score Card (BSC) berisikan pemetaan SS
keseluruhan kegiatan strategis kedalam 3 kelompok perspektif, yaitu customer perspective, internal
process perspective dan learn and growth perspective (Gambar 2.1). Kelompok customer perspective
terdiri dari, yaitu kuantitas peningkatan pemanfaatan hasil penelitian sesuai dengan tugas dan fungsi
instansi dan meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan. Pada Internal process perspective
terdiri dari tiga faktor yang berupa perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengawasan.
Sedangkan pada kelompok learn and growth perspective terdiri dari faktor-faktor pelaksana berupa
sumberdaya manusia, informasi dan publikasi, organisasi dan faktor pembiayaan.
Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2013 lingkup Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Peta strategis BP2KSI berisi sebelas sasaran strategis (SS) dan
dua puluh dua indikator kinerja utama (IKU). Capaian IKU BP2KSI tahun 2013 berdasarkan peta
strategis yang memuat customer perspective, internal process perspective dan learn and growth
perspective menunjukkan capaian 1 SS dan 4 IKU berstatus hijau (diatas target), 9 SS dan 17 IKU
berstatus kuning (memenuhi target) dan I SS dengan 1 IKU berstatus merah atau belum memenuhi
target.
Jumlah anggaran untuk pembiayaan kegiatan BP2KSI T.A. 2013 adalah sebesar Rp.
9.596.325.000,- dengan realisasi capaian penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.388.074.189,- atau
97,83 %. Mengacu pada rencana kinerja tahunan, BP2KSI, secara umum telah dapat melaksanakan
tugas dan fungsi yang ditetapkan kepada instansi. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi kinerja dan
keuangan yang cukup optimal pada masing-masing indikator kinerja utam.
Perubahan status dan tugas serta fungsi instansi memberikan konsekuensi terhadap kesiapan
sumber daya yang ada. Kendala sumber daya manusia (SDM) terutama terdapat pada kurangnya tenaga
teknisi yang kompeten, tenaga tata usaha, dan peneliti yang berasal dari bidang ilmu kelautan,
taksonomi, dan biologi konservasi. Terkait dengan kurangnya SDM, BP2KSI telah melakukan upaya
penambahan pegawai upaya penambahan pegawai melalui, rekrutmen tenaga teknisi dan outsourcing
peneliti dari institusi di luar BP2KSI. Upaya peningkatan kemampuan pegawai juga diatasi BP2KSI
dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh P4KSI, Balitbang KP,
KKP maupun melalui pelatihan internal yang diadakan di BP2KSI. Untuk optimalnya kinerja institusi,
BP2KSI telah berupaya melengkapi sarana dan prasarana utama (litbang) dan penunjang (peralatan
kantor/meubelair, kendaraan operasional kantor, perangkat pengolah data dan komunikasi) yang akan
terus ditingkatkan pada tahun 2014 dan tahun anggaran berikutnya..
Dalam rangka melaksanakan mandat, tugas dan fungsi kinerja BP2KSI diperlukan peningkatan
kapasitas sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pencapaian kinerja institusi sehingga
pencapaian sasaran startegis semakin optimal. Secara umum, akuntabilitas kinerja BP2KSI tahun 2013
cukup baik, namun demikian diakui bahwa masih dijumpai kekurangan dan kelemahannya, hal ini akan
menjadi dasar agar dalam pencapaian kinerja BP2KSI di tahun mendatang menjadi lebih baik.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Tugas, Fungsi, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Perencanaan strategis kegiatan Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan

(BP2KSI) merupakan acuan pelaksanaan kegiatan dalam periode lima tahun berdasarkan tugas dan
fungsi dan tertuang dalam dokumen Road Map BP2KSI Tahun 2010-2014. Road Map BP2KSI
secara struktural mengacu pada Road Map Eselon II Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan
Konservasi Sumber Daya Ikan (P4KSDI) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) sebagai Eselon I. Bentuk pelaksanaan Road

Map tersebut, BP2KSI membuat perencanaan tahunan yang disertai indikator sasaran tahunan dan cara
mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan tahunan BP2KSI ditetapkan dalam Rencana
Kerja Tahunan (RKT) yang memuat target, indikator sasaran, rencana pelaksanaan serta dukungan
pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP2KSI tahun 2013 dimaksudkan
sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
maupun kegagalan pelaksanaan sesuai dengan RKT dalam mencapai tugas dan fungsi Unit Pelaksana
Teknis (UPT). Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) dibuat berdasarkan: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara
pasal 14 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun
rencana kerja dan anggaran sesuai dengan Inpres No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP); 2) Keputusan Menteri Negara PAN dan RB Nomor KEP135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP); 3) Peratuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan KInerja Instansi Pemerintah; 4) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP; 5) Keputusan Menteri Negara
PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP.
Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber
daya dengan didasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
LAKIP BP2KSI disampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
melalui Kepala Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan.
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1.

Tugas Dan Fungsi
BP2KSI dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.36/MEN/2011, tanggal 26 September 2011 yang mendapat persetujuan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dalam surat Nomor: B/1800/M.PAN-RB/7/2011,
tanggal 28 Juli 2011. BP2KSI mempunyai tugas melaksanakan penelitian pemulihan dan konservasi
sumber daya ikan perairan tawar dan laut.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.36/MEN/2011 BP2KSI
menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
2) Pelaksanaan penelitian pemulihan dan konservasi sumber daya ikan perairan tawar dan laut yang
meliputi penelitian pemulihan sumber daya ikan, mencakup restocking sumber daya ikan, dan
rehabilitasi/restorasi habitat, serta konservasi ekosistem dan konservasi jenis sumber daya ikan;
3) Pelayanan teknis, jasa informasi, komunikasi dan pengelolaan kerja sama penelitian pemulihan dan
konservasi sumber daya ikan perairan tawar dan laut;
4) Pengelolaan sarana dan sarana penelitian, dan;
5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Penyelenggaraan fungsi BP2KSI tersebut berkaitan dengan upaya pembangunan sektor
perikanan dan kelautan secara berkelanjutan serta dapat memberikan peran nyata dalam menunjang
pembangunan nasional perikanan di perairan umum tawar dan laut. Monitoring terhadap potensi,
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan perairan tawar dan laut perlu dilakukan untuk
mewujudkan penyelenggaraan pembangunan sektor perikanan dan kelautan secara berkelanjutan.
Berdasarkan kegiatan monitoring tersebut akan diketahui status terkini perairan, sehingga bagi perairan
yang mengalami kerusakan akibat eksploitasi sumber daya perairan yang berlebihan tanpa
memperhitungkan daya dukung perairan perlu dilakukan penelitian dalam rangka pemulihan atau
rehabilitasinya.
Keberadaan BP2KSI menjadi sangat strategis mengingat di Indonesia belum terdapat lembaga
penelitian yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan upaya pemulihan dan konservasi
sumber daya ikan. Strategi pelaksanaan penelitian pemulihan sumber daya ikan dibagi menjadi empat
tahapan, yaitu: 1) identifikasi, karakterisasi dan evaluasi sumber daya perikanan, 2) pemulihan sumber
daya ikan, 3) monitoring dan evaluasi pemulihan sumber daya ikan, dan 4) perumusan kebijakan
pemulihan dan konservasi sumber daya ikan. Dukungan hasil penelitian bagi pengelolaan dan
konservasi sumber daya ikan sangat diperlukan agar hasil yang akan dicapai dapat optimal dan
berlandaskan kajian ilmiah.
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2.

Organisasi
Susunan organisasi dan tata kerja BP2KSI tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor PER.36/MEN/2011, tanggal 26 September 2011 dipimpin oleh seorang Kepala
dengan jabatan struktural eselon III.b. Susunan organisasi BP2KSI terdiri atas: 1) Subbagian Tata
Usaha, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan,
kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta tata laksana; 2) Seksi Tata Operasional, Seksi Tata
Operasional mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan
evalusi, serta laporan; 3) Seksi Pelayanan Teknis, Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan
pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, diseminasi, publikasi, kerja sama, dan pengelolaan
prasarana dan sarana penelitian pemulihan dan konservasi sumber daya ikan perairan tawar dan laut
serta perpustakaan; dan 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas pembinaan kegiatan penelitian (perencanaan dan evaluasi) dan profesionalisme peneliti
dan teknisi litkayasa dilaksanakan oleh Kepala dibantu ketua kelompok penelitian. Berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan NOMOR KEP.11.1/BALITBANG
KP/2011 tentang Penetapan Kelompok Penelitian Lingkup Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan
dan Konservasi Sumber Daya Ikan, kelompok penelitian pada BP2KSI dibagi menjadi tiga kelompok,
yaitu: 1) Rehabilitasi Habitat; 2) Konservasi Ekosistem; dan 3) Konservasi Jenis dan Genetik.
3.

Sumber Daya Manusia
Sampai dengan bulan Desember 2013 pegawai BP2KSI berjumlah 66 orang terdiri dari 45

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21 pegawai kontrak dengan rasio 68,18 % dan 31,82 % (Gambar
1.1). Perkembangan jumlah PNS di BP2KSI selama tahun 2013 bersifat stasioner dengan penambahan
tenaga PNS melalui rekrutmen terbuka CPNS pada tahun 2013 berjumlah 1 orang (peneliti) yang
baru akan masuk pada TA. 2014.

Gambar 1.1. Distribusi pegawai BP2KSI berdasarkan kelompok PNS dan non PNS
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Jumlah pegawai negeri sipil BP2KSI yang memiliki jumlah paling tinggi pada tingkat umur 4140 yaitu 26 orang. Sedangkan pada tingkat umur 51-70 berjumlah 15 orang sehingga paling cepat
dalam 5 tahun ke depan masa pensiun normal kecuali yang memiliki jabatan fungsional. Hal ini perlu
dicermati bahwa BP2KSI perlu segera menambah pegawai untuk agar tidak terjadi kekosongan formasi.
Pegawai kontrak BP2KSI relatif hampir seimbang berada pada kisaran umur 21-30 sebanyak 8 orang
dan kelompok umur 31 – 40 sebanyak 10 orang. Secara keseluruhan, pegawai BP2KSI pada tahun
Secara keseluruhan, pegawai BP2KSI didominasi oleh kelompok umur 31– 40 tahun (39%), yang
diikuti oleh kelompok umur 21 –340 tahun (26%) (Gambar 1.2).

Gambar 1.2. Komposisi pegawai BP2KSI berdasarkan tingkat umur
Berdasarkan tingkat pendidikan, secara keseluruhan persentase jumlah pegawai BP2KSI pada
tahun 2013 didominasi oleh lulusan SMA sebanyak 47%, kemudian diikuti oleh lulusan sarjana S1
sebesar 21% dan magister S2 sebesar 14% (Gambar 1.3). Dalam upaya peningkatan kualitas SDM
jangka panjang melalui tugas dan izin belajar, pada tahun 2013 terdapat 4 orang pegawai lingkup
BP2KSI yang sedang melaksanakan tugas belajar (2 orang program S-3 dan 2 orang program S-2).

Gambar 1.3.

Komposisi pegawai BP2KSI berdasarkan tingkat pendidikan

Sumber daya manusia BP2KSI menunjukkan bahwa formasi fungsional didominasi oleh Peneliti
Muda sebanyak 8 orang (37 %), kemudian diikuti Peneliti Pertama, Peneliti Madya, Peneliti Utama
masing-masing 4 orang (18 %) dan Peneliti Non Klasifikasi sebanyak 2 Orang (9 %) seperti pada
Gambar 1.4. Tiga orang peneliti non klasifikasi telah mengajukan Pengajuan Angka Kredit (PAK)
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kepada Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I) dan sedang menunggu proses penerbitan DUPAK,
sementara dua orang peneliti non klasifikasi lainnya masih belum mengajukan PAK karena salah
satunya terkait tugas belajar dan belum mengikuti diklat fungsional peneliti. Jumlah peneliti sebanyak
22 orang sampai saat ini masih belum ideal mengingat bertambahnya tugas dan fungsi BP2KSI di
bidang penelitian pemulihan dan konservasi sumber daya ikan. Diharapkan segera adanya penambahan
jumlah peneliti agar tugas dan fungsi BP2KSI di bidang penelitian berjalan dengan baik.

Gambar 1.4. Persentase kelompok fungsional peneliti BP2KSI
Pada fungsional teknisi, sebanyak 2 calon teknisi litkayasa yang belum mengajukan fungsional
dari 9 teknisi yang ada (Gambar 1.5). Jumlah PNS teknisi sebanyak 9 orang sampai saat ini masih
belum ideal mengingat bertambahnya tugas dan fungsi BP2KSI di bidang penelitian pemulihan dan
konservasi sumber daya ikan. Selain peneliti dan teknisi, komposisi pegawai non fungsional berjumlah
31% dari jumlah total pegawai BP2KSI. Persentase pegawai non fungsional tersebut merupakan staf
pelaksana di BP2KSI. Beberapa pegawai fungsional juga masih merupakan calon fungsional sehingga
perlu segera dilakukan pengajuan fungsional.

Gambar 1.5. Persentase kelompok fungsional teknisi litkayasa BP2KSI
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B.

Sistematika Penyajian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis BP2KSI bertujuan menginformasikan

capaian kinerja selama tahun 2013 yang telah dilaksanakan dan sebagai pertanggungjawaban Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas
Kinerja ini meliputi:
1.

Ikhtisar Eksekutif, bagian ini menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja Balai Penelitian
Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan selama tahun 2013.

2.

Bab I Pendahuluan, menyajikan gambaran umum dan uraian mengenai tugas dan fungsi Balai
Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan.

3.

Bab II Rencana Strategis, bab ini menyajikan rencana strategis dan penetapan kinerja Balai
Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan.

4.

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, bab ini menyajikan hasil pengukuran
kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitasn kinerja dan keuangan berdasarkan penetapan
kinerja yang telah ditetapkan.

5.

Bab IV Penutup, bab ini menyajikan tinjauan umum tentang keberhasilan, kegagalan dan
permasalaha..

6.

Lampiran
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BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A.

Rencana Kinerja
Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan merupakan salah satu Unit

Pelaksana Teknis/eselon IIIb yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian pemulihan dan
konservasi sumber daya ikan perairan tawar dan laut. Dalam menjalankan tugasnya, BP2KSI
berpedoman pada visi Balitbang KP, yaitu :

“Institusi penelitian dan pengembangan yang handal dan terpercaya penyedia IPTEK kelautan dan
perikanan Tahun 2015”
Sehubungan dengan visi Balitbang KP tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan arah
kebijakan yang sedang berkembang baik nasional, kementerian maupan sektoral, maka misi yang
diemban Balitbang KP adalah:

”Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan
dan Perikanan”
Sesuai tugas dan fungsi Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan, secara
umum fungsi BP2KSI meliputi: 1) Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan
evaluasi, serta laporan; 2) Pelaksanaan penelitian pemulihan dan konservasi sumber daya ikan perairan
tawar dan laut yang meliputi penelitian pemulihan sumber daya ikan, mencakup restocking sumber
daya ikan, dan rehabilitasi/restorasi habitat, serta konservasi ekosistem dan konservasi jenis sumber
daya ikan; 3) Pelayanan teknis, jasa informasi, komunikasi dan pengelolaan kerja sama penelitian
pemulihan dan konservasi sumber daya ikan perairan tawar dan laut; 4) Pengelolaan sarana dan sarana
penelitian, dan; 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Kegiatan penelitian pemulihan dan konservasi sumber daya ikan direncanakan dan diarahkan
untuk menghasilkan informasi dan teknologi yang mendukung pembangunan sektor perikanan
khususnya subsektor perikanan tangkap yang tangguh baik diperairan tawar maupun laut. Berdasarkan
mandat dan tupoksi, tujuan dan sasaran BP2KSI ditetapkan berdasarkan output kegiatan yang tertuang
dalam kertas kerja RKA-KL.
Peta strategi BP2KSI dengan menggunakan metode Balanced Score Card (BSC) berisikan
pemetaan SS keseluruhan kegiatan strategis kedalam 3 kelompok perspektif, yaitu customer

perspective, internal process perspective dan learn and growth perspective (Gambar 2.1). Kelompok
customer perspective terdiri dari, yaitu kuantitas peningkatan pemanfaatan hasil penelitian sesuai
dengan tugas dan fungsi instansi dan meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan. Pada

Internal process perspective terdiri dari tiga faktor yang berupa perumusan kebijakan, pelaksanaan
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kebijakan dan pengawasan. Sedangkan pada kelompok learn and growth perspective terdiri dari faktorfaktor pelaksana berupa sumberdaya manusia, informasi dan publikasi, organisasi dan faktor
pembiayaan (Tabel 2.1).

Gambar 2.1. Peta Strategi BP2KSI Tahun 2013
B.

Penetapan Kinerja
Rencana kinerja (Performance Plan) merupakan sebuah dokumen yang memuat target bagi

masing-masing sasaran strategis yang berfungsi untuk mengukur keberhasilan dari implementasi
rencana strategis. Dalam mencapai sasaran, BP2KSI telah menyusun Rencana Kinerja (RENJA) tahun
2013 yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Tahunan (PKT). Penetapan Kinerja tahunan terdiri atas indikator kinerja kegiatan dan rencana
tingkat capaian (target), serta uraian output kegiatan.
Penetapan Kinerja Tahunan BP2KSI didasarkan pada perjanjian kinerja Balitbang KP secara
berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini memuat sasaran,
indikator kinerja utama (IKU) dan target dimana salah satu IKU Balitbang KP adalah program
penelitian dan pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan berupa kegiatan penelitian dan
pengembangan pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan. Penetapan kinerja BP2KSI
tahun 2013 berupa Indikator Kinerja (IK) yang kemudian dijabarkan dalam bentuk idikator, target,
deskripsi output dan judul komponen kegiatan.
Target kinerja yang berupa kontrak kinerja antara Kepala BP2KSI dengan Kepala Pusat
Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi SDI (P4KSI) terdapat peta strategi dengan sebelas
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sasaran strategi (SS) dan terdiri dari 22 indikator kinerja utama (IKU), Sasaran strategi dan indikator
kinerja utama BP2KSI tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.1.
Tabel 2.1.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja BP2KSI

No.

Uraian IKU

Target
2013

1
2

Jumlah jejaring dan kemitraan BP2KSI
Jumlah hasil penelitian pemulihan dan konservasi SDI (BP2KSI) yang
diadopsi oleh Masyarakat KP

3

Jumlah pengguna hasil penelitian pemulihan dan konservasi SDI dari
BP2KSI

11

SS2

4

Jumlah kawasan area yang telah teridentifikasi kerentanan, kelangkaan,
dan keterancaman kelestarian SDI dan habitatnya

6

SS3

5

Jumlah bahan Rekomendasi kebijakan pemulihan dan konservasi SDI
yang diadopsi masyarakat KP

4

SS4

6

Jumlah paket Data & Informasi mengenai Pemulihan dan konservasi
SDI.

11

SS5

7

Jumlah bahan model penerapan IPTEK pemulihan dan konservasi
SDI yang inovatif

2

8

Bahan Rekomendasi pemulihan dan konservasi sumberdaya ikan

4

SS6

9

Proporsi litbang mendukung. Program (industrialisasi, Minapolitan,
Blue Economy) : pengembangan produk prospektif KP lainnya

SS7

10
11
12

Jumlah Profesor Riset
Jumlah pegawai fungsional litbang
Prosentase jumlah pegawai fungssional peneliti dibandingkan total
pegawai di BP2KSI

13

Jumlah Pegawai pasca sarjana dibandingkan total pegawai

SS8

14
15

Forum Pemulihan dan konservasi SDI
Website dan labdata pemulihan dan konservasi SDI

SS9

16

Jumlah laboratorium dan perpustakaan penelitian yang terakreditasi

17

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

18

Nilai AKIP BP2KSI

SS10

19
20
21

Nilai Inisiatif anti korupsi BP2KSI
Nilai integritas BP2KSI
Nilai Inisiatif anti korupsi BP2KSI

SS11

22

Persentase penyerapan DIPA BP2KSI

SS1

3
2

80:20:00
1
23
45
10/65
1
1
1
100%
Nilai
AKIP A
8
6,75
80 (Setara
Level 4)
100%
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
A.

AKUNTABILITAS KINERJA
Berdasarkan hasil capaian kinerja, nilai capaian ini telah menggambarkan kondisi obyektif yang

ada. Secara umum berdasarkan tingkat capaian dari beberapa indikator kinerja, BP2KSI telah dapat
melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi sesuai dengan yang tertuang dalam
Penetapan Kinerja Tahunan tahun anggaran 2013. Hal ini dapat dilihat dari target, realisasi dan tigkat
capaian seperti pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1. Capaian kinerja BP2KSI Tahun Anggaran 2013
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Capaian IKU BP2KSI tahun 2013 berdasarkan peta strategis yang memuat customer
perspective, internal process perspective dan learn and growth perspective menunjukkan capaian 1 SS
dan 4 IKU berstatus hijau (diatas target), 9 SS dan 17 IKU berstatus kuning (memenuhi target) dan I
SS dengan 1 IKU berstatus merah atau belum memenuhi target.

Gambar 3.1.

Capaian SS dan IKU dalam peta strategi BP2KSI tahun 2013
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Gambaran capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama BP2KSI tahun 2013 secara
detail adalah sebagai berikut:
1. SS 1 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian pemulihan dan konservasi SDI oleh masyarakat
kelautan dan perikanan
1) Jumlah jejaring dan kemitraan BP2KSI
Beberapa jejaring dan kemitraan BP2KSI dengan instansi lainnya yang sudah terbentuk
pada tahun 2013 adalah: 1) Kerjasama penelitian dengan Universitas Diponegoro
(UNDIP) Semarang, 2) kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala
(Sulawesi Tengah) terkait pengelolaan dan konservasi sidat; 3) Universitas Jenderal
Soedirman (UNSOED) Purwokerto; dan 4) Universitas Padjadjaran (UNPAD) terkait
penyelenggaraan FNPSI IV dan akan ditindaklanjuti dengan kerjasama penelitian dan
pengembangan penelitian pemulihan dan konservasi SDI.
2) Jumlah hasil penelitian pemulihan dan konservasi SDI (BP2KSI) yang diadopsi oleh
Masyarakat KP
Beberapa hasil penelitian pemulihan dan konservasi SDI BP2KSI yang sudah di
disosialisasikan kepada masyarakat kelautan dan perikanan adalah diterbitkanya prosiding
FNPSI IV dan buku monograf waduk.
3) Jumlah pengguna hasil penelitian pemulihan dan konservasi SDI dari BP2KSI
Capaian pengguna hasil penelitian pemulihan dan konservasi SDI BP2KSI khususnya
diarahkan Pemerintah Daerah pada 11 lokasi penelitian tahun 2013 melalui pelaksanaan
sosialisasi hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan. Selannjutnya hasil-hasil
penelitian akan ditindaklanjuti dengan penyusunan naskah akademik sebagai bahan
kebijakan pengelolaan, pemulihan dan konservasi SDI.

Gambar 3.2. Sosialisasi dan Focus diskusi kelompok terarah (FGD) hasil penelitian
pemulihan dan konservasi SDI BP2KSI
2. SS 2 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
4) Jumlah kawasan area yang telah teridentifikasi kerentanan, kelangkaan, dan keterancaman
kelestarian SDI dan habitatnya
Indikator kinerja terkait kawasan area yang telah teridentifikasi kerentanan, kelangkaan,
dan keterancaman kelestarian SDI dan habitatnya, berdasarkan hasil penelitian BP2KSI
yaitu: 1) perairan Teluk Cempi, Kab. Dompu-NTB (konservasi kawasan); 2) Waduk
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Jatiluhur dan Cirata-Jabar (model daya dukung perairan); 3) Pesisir Kab. Kubu RayaKalbar (refugia udang); 4) Laguna Segara Anakan, Kab. Cilacap-Jateng (konservasi
kawasan), 5) perairan Kep. Karimunjawa-Jateng (konservasi kawasan).
3. SS 3 : Tersedianya kebijakan Kelautan dan Perikanan yang implementatif berdasarkan kajian
5) Jumlah bahan Rekomendasi kebijakan pemulihan dan konservasi SDI yang diadopsi
masyarakat KP
Hasil penelitian pemulihan dan konservasi SDI BP2KSI yang dapat diarahkan sebagai
bahan rekomendasi kebijakan pengelolaan, pemulihan dan konservasi oleh P4KSI adalah
konservasi udang di perairan Teluk Cempi, Kabupaten Dompu (NTB), Teknologi
konservasi sidat di Kabupaten Donggala (SULTENG), alternatif model konservasi SDI
di perairan Segara Anakan, Kabupaten Cilacap (JATENG), dan Model daya dukung
perairan KJA di Waduk Ir. H. Djuanda Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta (JABAR).
4. SS 4 : Tersedianya data dan informasi ilmiah pemulihan dan konservasi sumber daya ikan
6) Jumlah paket data & informasi mengenai pemulihan dan konservasi SDI
Capaian paket data dan informasi terdiri atas data dan informasi: karakteristik habitat,
biolimnologi, oseanografi dan sumberdaya ikan (biologi, populasi dan aktifitas perikanan)
di perairan Teluk Cempi (NTB), Waduk Ir. H. Djuanda dan Cirata, Segara Anakan
(Kabupaten Cilacap), Kepulauan Karimunjawa (Kabupaten Jepara), pesisir pantai
Kabupaten Kubu Raya (KALBAR), Sungai Kumber (Kabupaten Merauke), Waduk
Kedung Ombo dan Sermo (Kabupaten Kulon Progo), peraiaran Sulawesi Selatan dan
Kab. Sikka (NTT), Danau Talaga dan Rano (Kab. Donggala), dan Sungai Serayu (Jawa
Tengah).
Selain data informasi yang telah disusun dalam bentuk paket informasi, informasi ilmiah
juga dihasilkan dalam bentuk karya tulis ilmiah terpublikasi (jurnal maupun prosiding
terakreditasi) yang didhasilkan dari kegiatan penelitian pemulihan dan konservasi SDI.
Jumlah karya tulis ilmiah peneliti yang sudah dihasilkan tahun 2013 sebanyak 61 buah (
16 publikasi jurnal dan 45 prosiding). Selain publikasi peneliti, publikasi karya tulis
ilmiah teknisi litkayasa tahun 2013 mengasilkan sebanyak 7 publikasi (3 buletin teknisi
litkayasa dan 4 prosiding).
5. SS 5 : terselenggaranya sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran
produk KP yang optimal & bermutu
7) Jumlah bahan model penerapan IPTEK pemulihan dan konservasi SDI yang inovatif
Capaian IKU bahan model penerapan IPTEK pemulihan dan konservasi SDI dari hasi
penelitian BP2KSI adalah: 1) teknologi konservasi sidat (studi kasus di Danau PosoLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BP2KSI T.A. 2013- 16

Sulteng) dan 2) teknologi pengendalian ikan asing invasif (IAS) di perairan waduk (studi
kasus di Waduk Sermo-DIY dan Kedung Ombo-JATENG).
8) Bahan rekomendasi pemulihan dan konservasi sumber daya ikan
IKU bahan rekomendasi pemulihan dan konservasi SDI dicapai berdasarkan akan
ditindaklajutinya penelitian BP2KSI dengan penyusunaan naskah akademik terkait
pengelolaan, pemulihan dan konservasi yaitu: konservasi udang di perairan Teluk Cempi,
Kabupaten Dompu (NTB), Teknologi konservasi sidat di Kabupaten Donggala
(SULTENG), alternatif model konservasi SDI di perairan Segara Anakan, Kabupaten
Cilacap (JATENG), dan Model daya dukung perairan KJA di Waduk Ir. H. Djuanda
Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta (JABAR)
6. SS 6 : Terselenggaranya pengendalian penelitian pemulihan & konservasi SDI
9) Proporsi litbang mendukung Program (industrialisasi, Minapolitan, Blue Economy) :
pengembangan produk prospektif KP lainnya
Sebelas jumlah kegiatan penelitian pemulihan dan konservasi SDI BP2KSI tahun 2013
diarahkan mendukung program industrialisasi, minapolitan dan blue economy melalui
dukungan komoditas maupun lokasi pelaksanaan penelitian.
7. SS 7 : Tersedianya SDM PB2KSI yang kompoten dan profesional
10) Jumlah profesor riset
Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan profesional (jumlah profesor
riset) BP2KSI TA. 2013 melebihi target yaitu dengan dikukuhkanya satu profesor riset
atas nama Prof. Dr. Krismono, MS sebagai profesor riset bidang eksplorasi laut dan
perikanan dengan orasi berjudul “optimalisasi pemanfaatan sumber daya perairan waduk
dan danau di Indonesia untuk pengembangan perikanan berkelannjutan”.

Gambar 3.3. Orasi pengukuhan profesor riset Kementerian Kelautan dan Perikanan dari
peneliti BP2KSI (Prof. Dr. Krismono, MS
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11) Jumlah pegawai fungsional litbang
Indikator “jumlah pegawai yang fungsional dari target TA. 2013 (23) sampai dengan
akhir tahun anggaran telah melebihi target dengan jumlah pegawai yang sudah fungsional
28 orang (20 fungsional peneliti, 7 fungsional litkayasa dan 1 fungsional pustakawan).
12) Prosentase jumlah pegawai fungsional peneliti dibandingkan total pegawai di BP2KSI
Berdasarkan jumlah pegawai fungsional peneliti, target prosentase 45 % di tahun 2013
telah tercapai dengan perbandingan 21 orang sudah fungsional peneliti dari 45 jumlah
pegawai (PNS) dengan prosentase sebesar 46,7%.
13) Jumlah pegawai pasca sarjana dibandingkan total pegawai
Peningkatan SDM BP2KSI juga ditunjukkan bertambahnya jumlah pasca sarjana menjadi
9 orang (sesuai target) ditambah 4 orang dalam proses tugas belajar (2 orang S-2 dan 2
orang S-3).
Upaya pengembangan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumberdaya
manusia BP2KSI selain melalui pendidikan formal (universitas) juga dilakukan dengan
mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan pelatihan yang selenggarakan oleh BP2KSI,
instasnsi pemerintah lainnya maupun swasta. Beberapa kegiatan pengembangan
profesionalisme dan keahlian yang diikuti tahun 2013 adalah dalam bentuk : 1) Pelatihan
(Teknologi informasi dan komunikasi, parasitologi, validasi analisis kuantitatif,
pendugaan stok dan protokol sampling studi populasi tuna, fishbase and sealifebase
collaborator dan analisis data frekuensi panjan); 2) Bimbingan teknis (rencana umum
pengadaan, bendahara, SIMPEG, revisi anggaran dan perpustakaan); serta peningkatan
SDM melalui 3) Workshop (keanekaragaman hayati untuk pembangunan Berkelanjutan
di Indonesia, International workshop on the Anguilla eels, kajian kerentanaan perikanan
tuna & rapat pelaksanaan resolusi & CMM, dan pemanfaatan & pelestarian ekosistem
Danau Toba). Selain kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan workshop juga dilakukan
peningkatan SDM melalui program pendidikan dan pelatikan fungsional baik peneliti
maupun litkayasa.
8. SS 8 : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses
14) Forum Pemulihan dan konservasi SDI
Penyelenggaran forum pemulihan dan konservasi SDI (Forum Nasional Pemulihan dan
Konservasi SDI) tahun 2013 dilaksanakan di Auditorium universitas Padjajaran
(UNPAD) tanggal 8 Oktober 2013 merupakan kegiatan dua tahunan BP2KSI. FNPSI
IV merupakan penyelenggaran ke-4 dan bentuk kerjasama antara BP2KSI, Direktorat
Koservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI)-KP3K, Fakultas Perikanan dan Ilmu KelautanUNPAD dan Masyarakat Iktiologi Indonesia (IMI). FNPSI IV diikuti oleh praktisi
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kelautan dan perikanan, universitas (UNPAD, UNDIP, UNSOED, UGM, IPB, UNRI),
pemerintah daerah dan masyarakat kelautan dan perikanan.

Gambar 3.4. Pelaksanaan kegiatan FNPSI IV di Auditorium Rektorat Universitas
Padjajaran, Bandung- Jawa Barat
15) Website dan laboratorium data pemulihan dan konservasi SDI
Peningkatan penyebarluasan informasi hasil penelitian pemulihan dan konservasi SDI
BP2KSI dilakukan dengan peluncuran website “bp2ksi.litbang.kkp.go.id” pada bulan
Februari 2013. Salah satu yang bisa diakses terkait hasil-hasil penelitian yang sudah
dilakukan oleh BP2KSI, update informasi ikan predator dan early warning system
kematian masal di waduk Ir. H. Djuanda.

Gambar 3.5. Wesbsite BP2KSI yang sudah dapat diakses pada tahun 2013
Beberapa aplikasi dan program yang dalam proses penyusunan dan pengambangan di
tahun 2013 adalah cloud data base system (E-office), perpustakaan digital (e- library) dan
aplikasi pemantauan kualitas air atau water monitoring services-recervoir (WMS-R)
waduk Ir. H. Djuanda
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Gambar 3.6. Aplikasi pemantauan kualitas air atau water monitoring services-recervoir
(WMS-R) waduk Ir. H. Djuanda
9. SS 9 : Tersedianya sarpras BP2KSI yang diajukan untuk akreditasi
16) Jumlah laboratorium dan perpustakaan penelitian yang terakreditasi
Target jumlah satu laboratorium dan perpustakaan yang diajukan untuk akreditasi pada
IKU BP2KSI tahun 2013 sampai dengan akhir tahun anggaran belum tercapai. Hal ini
disebabkan belum dilaksanakannya verifikasi teknis (metode) dan uji banding parameter
yang akan diajukan sebagai salah satu syarat pengajuan akreditasi laboratorium pengujian.
Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan adalah penyusunan dokumen ISO 17025, audit
internal dan kaji ulang manajemen serta implementasi sistem manajemen mutu
laboratorium (SMML). Beberapa persyaratan dan perbaikan terkait pengajuan akreditasi
laboratorium akan ditindak lanjuti pada awal tahun 2014.
10. SS 10 : Terwujudnya good governance & clean government di BP2KSI
17) Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang
ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi.
Peningkatan opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dari
Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) menjadi Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) tahun anggaran 2012 tidak lepas dari laporan keuangan
eselon 1, eselon II dan satker dibawah KKP. Berdasarkan peta strategi Balitbang KP, IKU
ini menggunakan klasifikasi maximize dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi
target yang telah ditetapkan.
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18) Nilai AKIP BP2KSI
Capaian nilai AKIP BP2KSI didasarkan pada penilaian LAKIP Balitbang KP, dimana
ukuran pencapaian kinerja didokumentasikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah
yang disusun secara periodik. Capaian IKU ini menggunakan klasifikasi maximize dimana
capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang telah ditetapkan.
19) Nilai inisiatif anti korupsi BP2KSI
Capaian nilai inisiatif anti korupsi BP2KSI didasarkan pada penilaian Inspektorat
Jenderal dan Balitbang KP terhadap satuan kerja atas target dan capaian indikator utama.
Capaian IKU ini menggunakan klasifikasi maximize dimana capaian yang diharapkan
adalah melebihi target yang telah ditetapkan
20) Nilai integritas BP2KSI
Penilaian atas integritas BP2KSI didasarkan pada capaian pelaksanaan seluruh kegiatan
berdasarkan IKU yang sudah ditetapkan antara kepala BP2KSI dengan Kepala P4KSI
sebagai unit organisasi diatasnya. Capaian IKU ini menggunakan klasifikasi maximize
dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang telah ditetapkan.
21) Nilai penerapan RB BP2KSI
Penilaian atas implementasi reformasi birokrasi BP2KSI dilaksanakan melalui penilaian
secara mandiri oleh Balitbang KP sebagai unit eselon I dan selanjutnya dilakukan
verifikasi oleh Inspektorat Jenderal. Capaian IKU ini menggunakan klasifikasi maximize
dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang telah ditetapkan.
11. SS 11 : Terkelolanya anggaran secara optimal di BP2KSI
22) Persentase penyerapan DIPA BP2KSI
Capaian IKU ini menggunakan klasifikasi maximize dimana capaian yang diharapkan
adalah melebihi target yang telah ditetapkan. Persentase terkelolanya anggaran secara
optimal didasarkan pada capaian pelaksanaan anggaran BP2KSI dibanding dengan alokasi
anggaran yang ditetapkan. Tahun anggaran 2013 target persentase penyerapan anggaran
BP2KSI adalah > 95%, Berdasarkan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun
anggaran, capaian penyerapan anggaran mencapai sebesar Rp. 9.388.074.189 atau 97,83
% dari total anggaran (Rp. 9.596.325.000)
B.

Capaian dan Analisa Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS)
Capaian kinerja berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis di level III (Ka. BP2KSI) di

peroleh pada level Customer Perspektif meliputi SS 1 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian
pemulihan dan konservasi SDI oleh masyarakat kelautan dan perikanan (3 IKU) dan SS 2 :
Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan (1 IKU), dengan
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pembobotan Nilai Total Perspektif sebesar 30% dan Nilai Sasaran Strategis (NSS) sebesar 50% untuk
setiap IKU, mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2013 sehingga memperoleh nilai NPSS
sebesar 30% dari total NPIS
Capaian kinerja berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada level Internal Proses
meliputi SS 3 : Tersedianya kebijakan Kelautan dan Perikanan yang implementatif berdasarkan kajian
(1 IKU), SS 4 : Tersedianya data dan informasi ilmiah pemulihan dan konservasi sumber daya ikan (1
IKU), SS 5 : terselenggaranya sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran
produk KP yang optimal & bermutu (2 IKU), SS 6 : Terselenggaranya pengendalian penelitian
pemulihan & konservasi SDI (1 IKU), dengan pembobotan Nilai Total Perspektif sebesar 20% dan
Nilai Sasaran Strategis (NSS) sebesar 25% untuk setiap IKU, mencapai target yang ditetapkan pada
tahun 2013 sehingga memperoleh nilai NPSS sebesar 20% dari total NPIS
Capaian kinerja berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada level Learn and Growth
meliputi SS 7 : Tersedianya SDM BP2KSI yang kompeten dan profesional (4 IKU), SS 8 :
Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses (2 IKU), SS 9 : Tersedianya Sapras
BP2KSI yang terakreditasi (1 IKU), SS 10 : Terwujudnya good governance & clean government di
BP2KSI (5 IKU), dan SS 11 : Terkelolanya anggaran secara optimal di BP2KSI (1 IKU) dengan
pembobotan Nilai Total Perspektif sebesar 20% dan Nilai Sasaran Strategis (NSS) sebesar 20% untuk
setiap IKU, mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2013 sehingga memperoleh nilai NPSS
sebesar 21% dari total NPIS. Secara keseluruhan, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis BP2KSI tahun
2013 hanya mencapai 71 %. Hal ini terjadi karena pencapaian sasaran strategis tersedianya
laboratorium yang terakreditasi belum tercapai, dan diharapkan dapat di peroleh status akreditasi ISO
17025:2008 pada tahun 2014
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Gambar 3.7 hasil evaluasi NPIS BP2KSI tahun 2013
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C.

Capaian Nilai Kinerja Keseluruhan (NKK)
Evaluasi Nilai capaian kinerja keseluruhan (NKK) merupakan nilai kumulatif dari Nilai

Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS) dan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). Hasil
pengukuran nilai NKK di level III (Ka. BP2KSI) tahaun 2013, diperoleh nilai NPIS sebesar 114% dan
nilai NPSS sebesar 71%, sehingga secara keseluruhan nilai NKK BP2KSI melampau target sebesar
185%.

Gambar 3.8 Hasil evaluasi NKK BP2KSI tahun 2013
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Analisa pencapaian nilai NPIS dan NPSS level III dan level IV, yang terdiri dari Seksi
Tata Operasional, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Penelitian melampau target yang
ditetapkan pada tahun 2013, sedangkan Seksi Pelayanan Teknis tidak mencapai target dari
nilai NPSS, yang berakibat secara kumulatif capaian kinerja pada level III (Ka. BP2KSI) tidak
mencapai target pada nilai NPSS, namun pada nilai NPIS seluruh level III dan level IV

Melebihi target

TU
TO
Kelti

Sesuai target

Ka BP2KSI
PT

Target tidak
tercapai

Nilai Pelaksanaan Inisiatif Strategis

melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2013.

Target tidak
tercapai
Sesuai target
Melebihi target
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis
Gambar 3.8 Portofolio hasil evaluasi pengukuran kinerja BP2KSI tahun 2013

D.

Akuntabilitas Keuangan
Jumlah anggaran untuk pembiayaan kegiatan BP2KSI Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp.

10.544.791.000,- dimana dalam pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran terjadi penurunan
alokasi anggaran menjadi Rp. 9.596.325,- (8,99 %). Perkembangan perubahan alokasi anggaran TA.
2013 mengalami 5 kali perubahan (revisi) sesuai dengan persetujuan Direktorat Jenderal Anggaran
(DJA) Kementerian Keuangan (Tabel 3.2). Revisi ke-I DIPA petikan merupakan penyesuaian data base
RKAKL-online DJA, Revisi II (blokir untuk realokasi kebijakan pemotongan anggaran-BBM) dimana
pada revisi I dan II tidak berpengaruh terhadap jumlah alokasi DIPA awal. Revisi ke- III merupakan
tindak lanjut blokir kebijakan pemotongan anggaran Satker sesuai dengan surat edaran Balitbang KP
sebesar Rp. 616.763.000,-. Realokasi ini berdasarkan kebijakan Kepala BP2KSI sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) diambil dari alokasi belanja sarana dan prasarana litbang (2371.011)
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sebesar Rp. 600.000.000,- dan belanja Dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
penelitian IPTEK pengelolaan perikanan tangkap dan konservasi SDI/manajerial (2371.002) sebesar
Rp. 12.183.000,-.
Revisi ke-IV merupakan realokasi gaji dan tunjangan akibat kebijakan kenaikan tunjangan
jabatan fungsional peneliti lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Realokasi kebutuhan belanja
gaji dan fungsional BP2KSI sebesar Rp. 814.820.000,- dimana realokasi ini berasal dari belanja
Manajerial (2371.002) sebesar Rp. 167.010.000,-, belanja penelitian (2371.011) sebesar RP.
396.560.000,- dan belanja gedung/bangunan (2371.998) sebesar Rp. 251.250.000,-. Sedangkan revisi
ke-V DIPA TA. 2013 didasarkan pada kebijakan realokasi anggaran untuk belanja tunjangan kinerja,
dimana BP2KSI mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp. 331.703.000,-.
Tabel 3.2.

Perkembangan revisi DIPA Tahun Anggaran 2013

Realisasi capaian penyerapan anggaran BP2KSI TA. sebesar Rp. 9.388.074.189,- atau 97,83 %
dari total angaran. Rincian realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan BP2KSI pada tahun anggaran
2013 berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan berikut realisasinya secara rinci disajikan pada Tabel
3.3. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2012, realisasi penyerapan anggaran tahun
2013 lebih rendah atau turun 0,19 % dan lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran tahun 2011.
Pada tahun anggaran 2012, alokasi belanja kegiatan BP2KSI sebesar RP. 9.499.984.000,- dengan
capaian realisasi penyerapan anggaran sebesar 98,02 %, sedangkan TA. 2011 alokasi belanja kegiatan
BP2KSI sebesar Rp. 7.462.375.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.
7.260.489.957,- atau 97,29%.
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Tabel 3.2.

Target dan realisasi keuangan BP2KSI Tahun Anggaran 2013

No

Kegiatan/Output

1.

Dokumen Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Penelitian IPTEK
Pengelolaan Perikanan
Tangkap dan Konservasi
Sumber Daya Ikan
Dokumen Data dan
Informasi Konservasi
Sumber Daya Perairan

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sarana dan Prasarana
Litbang
Layanan Perkantoran
Kendaraan Bermotor
Perangkat Pengolah Data
dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
Gedung/Bangunan
TOTAL

Pagu

Target

Realisasi

(Rp)
1.356.135.000

(Rp)
1.356.135.000

(%)
100

(Rp)
1.320.638.700

(%)
97,38

3.066.054.000

3.066.054.000

100

3.032.919.909

98,92

-

-

-

-

4.580.062.000
257.420.000
66.730.000

4.580.062.000
257.420.000
66.730.000

100
100
100

4.447.865.580
257.420.000
62.190.000

97,11
100
93,20

71.174.000

71.174.000

100

71.170.000

99,99

198.750.000

198.750.000

100

195.870.000

98,55

9.596.325.000

9.596.325.000

100

9.388.074.189

97,83

-
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BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan pencapaian kinerja 2013, secara umum BP2KSI telah menjalankan tugas dan
fungsinya secara optimal. Hal ini dapat dilihat pada pencapaian masing-masing sasaran (output) dalam
indikator kinerja utama sesuai dari target yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukan dengan capaian 1
SS dan 4 IKU berstatus hijau (diatas target), 9 SS dan 17 IKU berstatus kuning (memenuhi target) dan
I SS dengan 1 IKU berstatus merah atau belum memenuhi target, dengan realisasi capaian penyerapan
anggaran sebesar Rp. 9.388.074.189,- atau 97,83 % dari total anggaran. Beberapa persyaratan dan
perbaikan terkait belum tercapainya IKU “Jumlah laboratorium dan perpustakaan penelitian yang
terakreditasi” akan ditindak lanjuti dengan penyyusunan dan pemenuhan persyaratan pengajuan
akrediatsi laboratorium pengujian tahun 2014.
Perubahan status dan tugas serta fungsi instansi memberikan konsekuensi terhadap kesiapan
sumber daya yang ada. Kendala sumber daya manusia (SDM) terutama terdapat pada kurangnya tenaga
teknisi yang kompeten, tenaga tata usaha, dan peneliti yang berasal dari bidang ilmu kelautan,
taksonomi, dan biologi konservasi. Terkait dengan kurangnya SDM, BP2KSI telah melakukan upaya
penambahan pegawai upaya penambahan pegawai melalui, rekrutmen tenaga teknisi dan outsourcing
peneliti dari institusi di luar BP2KSI.
Upaya peningkatan kemampuan pegawai juga diatasi BP2KSI dengan mengirimkan pegawai
untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh P4KSI, Balitbang KP, KKP maupun melalui pelatihan
internal yang diadakan di BP2KSI. Untuk optimalnya kinerja institusi, BP2KSI telah berupaya
melengkapi sarana dan prasarana utama (litbang) dan penunjang (peralatan kantor/meubelair,
kendaraan operasional kantor, perangkat pengolah data dan komunikasi) yang akan terus ditingkatkan
pada tahun 2014 dan tahun anggaran berikutnya.
Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja BP2KSI tahun anggaran 2013 ini disusun, dengan
tujuan sebagai bahan evaluasi bagi BP2KSI selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan
dan Perikanan, serta bahan pertanggungjawaban secara struktural kepada instansi di atasnya. Dengan
adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BP2KSI dalam
meningkatkan kinerja BP2KSI untuk tahun berikutnya.
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LAMPIRAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BP2KSI T.A. 2013- 29

Lampiran 1.

Salinan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.36/MEN/2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber
Daya Ikan

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.36/MEN/2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENELITIAN PEMULIHAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan
fungsi penelitian pemulihan dan konservasi sumber daya ikan,
dan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali organisasi
dan tata kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Jatiluhur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2009;
b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan
United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman
Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3556);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 4219);

tentang Sistem
Penerapan Ilmu
Negara Republik
Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih
Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian
dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga
Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4498);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

tentang

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

67 Tahun 2010;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun
2010;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah
Nonkementerian;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/
MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan;
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/1800/M.PANRB/7/2011, tanggal 28 Juli 2011;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN
MENTERI
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN
PEMULIHAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
(1)

Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan, yang
selanjutnya disingkat BP2KSI, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang penelitian pemulihan dan
konservasi sumber daya ikan perairan tawar dan laut, yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian Pengelolaan
Perikanan dan Konservasi Sumber daya Ikan.

(2)

BP2KSI dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 2

BP2KSI mempunyai tugas melaksanakan penelitian pemulihan dan konservasi
sumber daya ikan perairan tawar dan laut.

Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP2KSI
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana
laporan;

program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta

b. pelaksanaan penelitian pemulihan dan konservasi sumber daya ikan perairan
tawar dan laut yang meliputi penelitian pemulihan sumber daya ikan, mencakup
restocking sumber daya ikan, dan rehabilitasi/restorasi habitat, serta konservasi
ekosistem dan konservasi jenis sumber daya ikan;
c. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi dan pengelolaan kerja sama
penelitian pemulihan dan konservasi sumber daya ikan perairan tawar dan laut;
d. pengelolaan prasarana dan sarana penelitian; dan e.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
(1)

Susunan organisasi BP2KSI terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Tata Operasional;
c.

Seksi Pelayanan Teknis; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)

Struktur organisasi BP2KSI adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 5

(1)

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a
mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan,
kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta tata laksana.

(2)

Seksi Tata Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran,
pemantauan dan evaluasi, serta laporan.

(3)

Seksi Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c
mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi,

diseminasi, publikasi, kerja sama, dan pengelolaan prasarana dan sarana
penelitian pemulihan dan konservasi sumber daya ikan perairan tawar dan laut
serta perpustakaan.
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6
Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d
di lingkungan BP2KSI mempunyai tugas melaksanakan:
a. penelitian pemulihan dan konservasi sumber daya ikan perairan tawar dan laut
yang meliputi penelitian pemulihan sumber daya ikan, mencakup restocking
sumber daya ikan, dan rehabilitasi/restorasi habitat, serta konservasi ekosistem
dan konservasi jenis sumber daya ikan; dan
b. kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas
masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
(1)

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis,
Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2)

Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang
pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.

(3)

Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan

BP2KSI serta dengan instansi lain di luar BP2KSI sesuai tugas masing-masing.
Pasal 9
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan
masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 11
Setiap pimpinan satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau
koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
Pasal 12
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.
Pasal 13
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 14
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
pimpinan satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan
kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
ESELONISASI
Pasal 15
(1)

Kepala adalah jabatan struktural eselon III.b.

(2)

Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V
LOKASI
Pasal 16
BP2KSI berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.
BAB VII
KETENTUAN LAIN
Pasal 17
(1)
(2)

BP2KSI dapat membentuk unit organisasi nonstruktural berdasarkan analisis
beban kerja.
unit organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang penanggung jawab yang bertanggung jawab kepada Kepala.
Pasal 18

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini
ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor PER.29/MEN/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan Jatiluhur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 20
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2011
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FADEL MUHAMMAD

Lampiran: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor: PER.36/MEN/2011
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber
Daya Ikan

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENELITIAN PEMULIHAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

KEPALA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
PELAYANAN TEKNIS

SEKSI
TATA OPERASIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FADEL MUHAMMAD

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
BALAI PENELITIAN PEMULIHAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA IKAN

INDIKATOR

TARGET

(1)

(2)

DESKRIPSI OUTPUT
1

2

Jumlah
kawasan/area yang
telah teridentifikasi
kerentanan,
kelangkaan dan
keterancaman
kelestarian
sumberdaya ikan
dan habitatnya

JUDUL
KOMPONEN
KEGIATAN

3
5 Paket
data dan
informasi

4

(3)
Data dan informasi : a) fisika, kimia
dan biologi perairan; b) aktivitas
perikanan; c) sumberdaya udang
(rekrutmen, produksi dan potensi)
di perairan Teluk Cempi, NTB; d)
diseminasi hasil penelitian; dan e)
rancangan peta usulan konservasi
sumber daya udang
Data dan informasi : a)
biolimnologi perarian; b) loading
total fosfat (P) ke perairan; c)
kapasitas asimilasi perairan; d) laju
fotosintesis dan respirasi plankton;
e) daya dukung perairan terhadap
loading total fosfat (P); dan f)
alternatif teknologi pemulihan
kualitas perairan Waduk Ir. H.
Djuanda
Data dan informasi : a)
karakteristik habitat (fisika, kimia
dan biologi perairan); b)
kesesuaian lingkungan perairan
dan tipologi habitat SDI; c)
komposisi, kelimpahan dan
distribusi larva dan juvenil ikan dan
udang; d) interaksi juvenil ikan dan
udang terhadap habitat (indeks
constancy dan indeks Fidelity); e)
aktifitas penangkapan; f) aktifitas
perikanan; dan g) diseminasi hasil
penelitian
Data dan informasi: a) karakteristik
habitat; b) kerapatan mangrove
dan lamun; c) persentase tutupan
karang; d) indeks biologi
(keanekaragaman, keseragaman
dan dominasi); e) analisis
kelompok (morfologi, fisiologi, dan
perilaku ); f) interaksi biotik; g)
diseminasi hasil penelitian; dan h)
alternatif model pengelolaan
sumber daya ikan berbasis MPA

1

(4)
Pengkajian
Kesesuaian Perairan
Teluk Cempi, Nusa
Tenggara Barat
Sebagai Kawasan
Konservasi
Sumberdaya Udang

2

Penelitian Daya
Dukung Perairan
untuk Budidaya
Jaring Apung di
Waduk Ir. H.
Djuanda, Jawa Barat

3

Kajian
Pengembangan
Model Konservasi
Sumber Daya Ikan di
Segara Anakan,
Cilacap

4

Pengkajian
Efektivitas Kawasan
Konservasi Perairan
Kepulauan
Karimunjawa bagi
Pengelolaan Sumber
Daya Ikan, Jawa
Tengah

Jumlah data dan
informasi
sumberdaya ikan

6 Paket
data dan
informasi

5

Data dan informasi : a)
karakteristik habitat (fisika, kimia
dan biologi perairan); b) distribusi,
kelimpahan dan komposisi larva
udang; c) distribusi, kelimpahan
dan komposisi juvenil udang; d)
aspek biologi udang (kebiasaan
makan, estimasi tingkat trofik, dan
luas relung pakan); e) hasil
tangkapan nelayan; dan f) aktifitas
perikanan

5

Pengkajian
Kesesuaian Perairan
Pantai Kalimantan
Barat sebagai
Kawasan Refugia
Udang

1

Data dan informasi : a)
karakteristik habitat (fisika, kimia
dan biologi perairan); b) pola
tingkah laku (spawning, nursery,
perlindungan dan pembesaran ikan
arwana); c) hasil tangkapan; dan
d) diseminasi hasil penelitian

1

Pendekatan
Ekosistem Untuk
Pengelolaan Populasi
Ikan Arwana Irian
(Scleropages jardinii)
di Merauke, Papua

2

Data dan informasi : a)
biolimnologi perairan; b)
selektifitas gillnet; c) ukuran ikan
pertama kali tertangkap; d) ukuran
ikan pertama kali matang gonad;
e) fekunditas dan IKG; f)
kebiasaan makan dan ruas relung;
g) diseminasi hasil penelitian; dan
h) paket teknologi pengendalian
ikan invasif

2

Penelitian Biologi
Populasi Ikan
Spesies Asing Invasif
dan Alternatif
Teknologi
Pengendaliannya di
Waduk Sermo (DIY)

3

Data dan informasi : a)
karakteristik habitat; b)
kelimpahan ikan napoleon; c)
distribusi lokasi keberadaan; d)
parameter pertumbuhan dan
dinamika populasi; dan e) status
terkini perlindungan populasi dan
habitat ikan napoleon

3

4

Data dan informasi : a) aspek
biologi (morfologi dan morfometrik,
reproduksi, makanan); b) populasi
(nisbah kelamin, kelompok umur
dan pendugaan populasi); c)
karakteristik habitat; dan d) aspek
aktifitas perikanan (perdagangan
atau tata niaga, dan aktifitas
masyarakat) di sekitar habitat labilabi

4

Penelitian Populasi
dan Habitat Ikan
Napoleon (Cheilinus
undulatus) untuk
Mendukung Evaluasi
Penetapan Status
Perlindungannya di
Perairan Sinjai,
Sulawesi Selatan
Penelitian Biologi,
Dinamika Populasi
dan Habitat Labi-Labi
(Amyda cartilaginea)
untuk mendukung
Evaluasi Penetapan
Status
Perlindungannya di
Sumatera Selatan
dan Kalimantan
Timur

Jumlah Karya Tulis
Ilmiah

6

Data dan informasi : a)
karakteristik habitat (fisika, kimia
dan biologi perairan); b) perikanan
glas eel (potensi); c) biologi sidat
dewasa (parameter pertumbuhan,
Lc, distribusi secara temporal dan
spasial, kebiasaan makan); d)
aktifitas penangkapan (tangkapan
sidat harian); dan e) aktifitas
perikanan sidat

5

Penelitian
Karakteristik Bioekologi Ikan Sidat
pada Fase Larva dan
Dewasa di Danau
Talaga dan Rano,
Kabupaten
Donggala, Sulawesi
Tengah sebagai
dasar untuk
Konservasi

6

Data dan informasi : a)
karakteristik habitat (fisika, kima
dan biologi perairan); b) indeks
kekayaan, kelimpahan, kepadatan
dan keanekaragaman jenis; c)
sebaran spasial dan temporal; d)
eko-biologi ikan (makanan,
pertumbuhan dan reproduksi)

6

Konservasi Sumber
Daya Ikan di Sungai
Serayu Provinsi Jawa
Tengah

Karya Tulis Ilmiah terpublikasi

1

Penyelenggaraan
FNPSI IV
Seminar Hasil
Penelitian Internal
(Peneliti dan
Litkayasa)
Penyusunan
anggaran
Penyusunan
program
Monitoring, evaluasi
kegiatan dan
pelaporan
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian dan
Umum
Pengembangan
Profesional dan
Keahlian
Pengelolaan Barang
Milik Negara
Sistem Akuntansi
Instansi
Pengelolaan
Pelaksanaan
Anggaran
Penyelenggaraan
Sosialisasi/Worksho
p//Seminar/Publikasi

45 Tulisan

2

1

Dokumen program dan rencana
kerja

1
2

2

3

Dokumen
dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis penelitian
IPTEK pengelolaan
perikanan tangkap
dan konservasi
sumberdaya ikan

1

2
5
Dokumen

3
4

Dokumen pengelolaan keuangan
dan pelaksanaan anggaran

1
2

5

Layanan
Perkantoran

Dokumen hasil monitoring,
evaluasi kegiatan dan pelaporan
satuan kerja
Dokumen tata usaha dan
pengembangan pegawai

12 Bulan

Dokumen pelayanan teknis dan
dokumentasi

Layanan perkantoran

1

2

Penyelenggaraan
Pelayanan
Dokumentasi dan
Perpustakaan

1

Pembayaran Gaji
dan Tunjangan
Penyelenggaraan
Operasional dan
Pemeliharaan
Perkantoran

2

Kendaraan
Bermotor

1 Unit

Unit kendaraan operasional kantor
berupa kendaraan bermotor roda
empat

Pengadaan
Kendaraan
Operasional Kantor

Perangkat
Pengolah Data dan
Komunikasi

15 Unit

Unit perangkat pengolah data dan
komunikasi penunjang operasional
perkantoran

Pengadaan
perangkat pengolah
data dan komunikasi

Peralatan dan
Fasilitas
Perkantoran

34 Unit

Unit peralatan dan fasilitas kantor
penunjang operasional
perkantoran

Pengadaan
Peralatan
Kantor/Inventaris

1.527 m²

Peningkatan kapasitas daya listrik
dan peningkatan jaringan

Penambahan Nilai
Gedung dan
Bangunan

Gedung/Bangunan

Jumlah Anggaran Tahun 2013

:

Rp. 9.596.325.000.-

Kegiatan

:

Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perikanan dan
Konservasi Sumberdaya Ikan
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