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PERATURAN
KEPALA BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN
NOMOR :
456 / PER-BRPSDI / 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN
TAHUN 2017- 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN,

Menimbang : a.

b.

c.

Bahwa dalam rangka mensukseskan visi dan misi Kementerian
Kelautan dan Perikanan serta adanya perubahan organisasi pada
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan melalui
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan dimana terdapat penggabungan organisasi antara Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
menjadi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan maka perlu meninjau ulang Rencana Strategis yang telah
ada;
bahwa adanya perubahan organisasi tersebut juga mengakibatkan
perubahan nomenklatur Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi
Sumber Daya Ikan menjadi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Riset
Pemulihan Sumber Daya Ikan tentang Rencana Strategis Balai Riset
Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2017-2019;

Mengingat

: 1.
2.
3.
4.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;

6.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;

tentang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden nomor 2 Tahun 2017;
12. Peraturan
KP/2015
Perikanan
Peraturan
KP/2015;

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMENtentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan
Tahun 2015-2019, sebagaimana telah diubah dengan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMENKP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya
Ikan.

MENETAPKAN:

MEMUTUSKAN

PERATURAN KEPALA BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN
TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER
DAYA IKAN TAHUN 2017- 2019.
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Balai ini, yang dimaksud dengan:
1. Rencana Strategis Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2017-2019, yang
selanjutnya disebut Renstra BRPSDI, adalah dokumen perencanaan Balai Riset
Pemulihan Sumber Daya Ikan terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
2. Kepala Balai adalah Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan yang menjalankan
tugas dan fungsi riset pemulihan sumber daya ikan.
Pasal 2

1. Renstra BRPSDI merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2019.
2. Renstra BRPSDI merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan jangka
menengah periode tahun 2017-2019 sebagai perubahan atas Rencana Strategis Balai
Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan Tahun 2015-2019.
Pasal 3

Ruang lingkup dari Renstra BRPSDI meliputi:
1. Pendahuluan, yang berisi kondisi umum, potensi, dan permasalahan;
2. Tujuan dan Sasaran Strategis;
3. Arah Kebijakan, Strategi, dan Kelembagaan;
4. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
5. Penutup.
Pasal 4

Pelaksanaan Renstra BRPSDI disusun secara bertahap setiap tahun dalam Rencana Kerja
Tahunan dengan mempertimbangkan:
1. Sasaran dan target kinerja Renstra BRPSDI dan BRSDM KP;
2. Kemampuan Keuangan Negara;
3. Ketersediaan dan daya dukung sumber daya dan IPTEK;
4. Prestasi kerja tahun sebelumnya; dan
5. Kondisi terkini dan kebijakan mutakhir yang berkembang.

Pasal 5

1. Renstra BRPSDI menjadi dasar perencanaan dan evaluasi kinerja dalam implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BRPSDI.
2. Kepala BRPSDI memantau dan melakukan evaluasi atas pencapaian target kinerja
secara berkala.
3. Hasil Pelaksanaan Renstra BRPSDI dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).
Pasal 6

Renstra BRPSDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 7

Pada saat Renstra BRPSDI Tahun 2017-2019 ini mulai berlaku, maka Rencana Strategis
Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan Tahun 2015-2019 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8

Peraturan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatiluhur
Pada tanggal : 8 Juni 2017

Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan
Dr. Joni Haryadi D., S.Pi., M.Sc.
NIP. 19730603 200312 1 002

Lampiran : Peraturan Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan
Nomor
: 456 / PER-BRPSDI / 2017
Tanggal : 8 Juni 2017

Rencana Strategis
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Tahun 2017-2019

Menjadi lembaga riset yang menyediakan IPTEK pemulihan
sumber daya ikan untuk mendukung pengelolaan sumber daya
ikan yang rasional dan berkelanjutan

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Pusat Riset Perikanan
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
2017
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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas rahmat dan karunia-Nya
sehingga dokumen Rencana Strategis Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (Renstra
BRPSDI) Tahun 2017 - 2019 ini dapat diselesaikan. Renstra BRPSDI Tahun 2017 - 2019
disusun karena adanya perubahan organisasi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan.
Sesuai dengan namanya, buku Renstra ini merupakan dokumen yang memuat
langkah-langkah strategis BRPSDI hingga tahun 2019 untuk mewujudkan visi dan
melaksanakan misi yang telah ditetapkan. Renstra ini merupakan panduan arah kebijakan
dan pengelolaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di BRPSDI. Komitmen dan konsistensi
seluruh komponen di BRPSDI untuk mengikuti Renstra ini sangat dibutuhkan dalam rangka
mencapai tujuan yang telah dicanangkan bersama.
Kami mengucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang telah berperan aktif
dalam proses penyusunan Renstra BRPSDI Tahun 2017- 2019 ini. Semoga dokumen ini
dapat menjadi arahan penyelenggaraan program dan kegiatan manajerial dan riset BRPSDI
untuk mencapai sasaran-sasaran strategis BRSDM KP dengan memenuhi aspek
akuntabilitas.
Jatiluhur, 8 Juni 2017
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan
Dr. Joni Haryadi D., M.Sc.
NIP. 19730603 200312 1 002
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RENCANA STRATEGIS
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN
TAHUN 2017- 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sumber daya ikan merupakan salah satu sumber utama pangan, penyedia lapangan
kerja dan pemberi manfaat ekonomi bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut,
sehingga perikanan mempunyai arti penting sosial dan ekonomi yang sangat besar. Sampai
saat ini, sebagian besar kebutuhan produk perikanan Indonesia masih dipenuhi dari
kegiatan perikanan.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan perikanan yang
dinamis dan meningkatnya permintaan dunia akan produk perikanan telah meningkatkan
eksploitasi sumber daya secara intensif. Hal ini mengakibatkan sebagian besar dari stok
ikan dieksploitasi secara penuh, bahkan diusahakan secara berlebihan. Selain itu, masalah
degradasi lingkungan semakin meningkatkan laju penurunan sumber daya hayati
perikanan di kawasan perairan umum daratan dan pesisir laut. Dampak dari kondisi
tersebut sumber daya ikan mengalami penurunan baik stok ikan maupun kualitas
habitatnya sehingga memerlukan pemulihan. Status sumber daya ikan yang rusak tersebut
merupakan salah satu akibat dari kegagalan dalam pengaturan perikanan menuju
tercapainya pengelolaan perikanan yang lestari dan bertanggung jawab. Disamping itu,
status sumber daya ikan yang rusak tersebut merupakan salah satu akibat dari kegagalan
dalam pengaturan perikanan menuju tercapainya pengelolaan perikanan yang lestari dan
bertanggung jawab. Oleh karena itu, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka
pemulihan sumber daya ikan yang mencakup pemacuan dan restocking sumber daya ikan
(fish stock enhancement) dan rehabilitasi/restorasi habitat perairan akan sangat besar
artinya bagi pemulihan sumber daya ikan serta pelaksanaan pengelolaan perikanan yang
bertanggung jawab.
Penyediaan data dan informasi serta teknologi mengenai pemulihan sumber daya ikan
akan terpenuhi dan lebih terkoordinir jika ditangani oleh suatu lembaga riset yang
mempunyai mandat untuk melaksanakan riset di bidang pemulihan sumber daya ikan. Balai
Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan merupakan institusi riset yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) dan
mempunyai mandat melaksanakan riset di bidang pemulihan sumber daya ikan perairan
tawar dan laut di tingkat nasional.
Keberadaan BRPSDI menjadi sangat strategis mengingat di Indonesia belum terdapat
lembaga riset yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan upaya pemulihan
sumber daya ikan. Pemulihan sumbervdaya ikan itu sendiri meliputi: pemacuan stok,
konservasi ekosistem, konservasi jenis dan genetik, dan pemulihan habitat.
Rencana Strategis Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan 2017-2019
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Strategi pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan dibagi menjadi empat tahapan,
yaitu:
1) identifikasi, karakterisasi dan evaluasi sumber daya ikan,
2) pemulihan sumber daya ikan,
3) monitoring dan evaluasi pemulihan sumber daya ikan, dan
4) perumusan kebijakan pemulihan sumber daya ikan.
Dukungan hasil riset bagi pengelolaan sumber daya ikan sangat diperlukan agar hasil yang
akan dicapai dapat optimal dan berlandaskan kajian ilmiah.
Rencana Strategis Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (Renstra BRPSDI) Tahun
2017–2019 tersebut disusun sebagai perubahan atas Rencana Strategis Balai Penelitian
Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan Tahun 2015-2019 sebagai tindak lanjut dari
penataan kelembagaan di lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan (BRSDM). Renstra BRPSDI Tahun 2017–2019 sebagai pelaksanaan program
kegiatan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut merupakan acuan
untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
serta mendukung Renstra Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan yang memiliki
peran strategis dalam mendukung visi KKP melalui kegiatan riset dan pengembangan SDM
KP. Visi KKP adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri,
maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”. Terdapat tiga pilar yang menjadi Misi KKP
yaitu: Kedaulatan (sovereignty), Keberlanjutan (sustainability), dan Kesejahteraan
(prosperity). Dalam hal ini, kegiatan riset pemulihan sumber daya ikan mendukung
terhadap visi dan misi KKP, terutama untuk pilar keberlanjutan dan kesejahteraan.
1.2

KONDISI UMUM

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) yang berlokasi di Jalan Cilalawi
No. 1 Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat telah memiliki sejarah yang
cukup panjang sebagai lembaga riset. Perubahan nomenklatur lembaga tersebut telah
banyak mengalami perubahan sejak tahun 1965 hingga 2017 (Tabel 1).
Tabel 1. Sejarah perkembangan nomenklatur lembaga
Tahun Nama Lembaga
1965

Stasiun Penelitian Perikanan Jatiluhur, di bawah Direktorat Jenderal Perikanan,
Departemen Pertanian

1980

Sub Balai Penelitian Perikanan Darat (eselon IV), di bawah Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian

1970
1984
1995

Lembaga Penelitian Perikanan Darat (LPPD) cabang Jatiluhur (eselon III), di bawah
Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian

Sub Balai Penelitian Perikanan Air Tawar (eselon IV), di bawah Badan Penelitian
dan pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian
Instalasi Balai Penelitian Perikanan Air Tawar Jatiluhur, di bawah Balai Penelitian
Perikanan Air Tawar Sukamandi, Departemen Pertanian
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Tahun Nama Lembaga
2000
2003
2009
2011
2017

Instalasi Pemacuan Stok Ikan, di bawah Balai Penelitian Perikanan Laut Jakarta,
Departemen Kelautan dan Perikanan

Loka Penelitian Pemacuan Stok Ikan (LRPSI) (eselon IV), di bawah Pusat Penelitian
Perikanan Tangkap, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan
Perikanan
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSI), di bawah Pusat Penelitian
Perikanan Tangkap, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan
Perikanan

Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (BP2KSI) di bawah
Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (P4KSI),
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI), di bawah Pusat Riset Perikanan,
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

Status terakhir adalah sebagai Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI)
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.17/MEN/2017 dengan tugas melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan
perairan tawar dan laut. BRPSDI merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan
dan Perikanan di bidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang menangani riset
kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan
perikanan.
Riset terkait pemulihan sumber daya ikan merupakan salah satu bidang riset yang
berada di bawah koordinasi Pusat Riset Perikanan. FAO mendefinisikan pemulihan sumber
daya perikanan (fisheries enhancement) sebagai aktivitas yang ditujukan untuk menambah
atau melestarikan rekruitmen satu atau lebih organisme badan air dan meningkatkan total
produksi atau unsur produksi yang dipilih dari suatu perikanan yang masih berada
dibawah tingkat lestari dari proses alaminya. Pelaksanaan riset pemulihan sumber daya
ikan perairan tawar dan laut yang dilakukan meliputi riset pemulihan sumber daya ikan
secara umum, mencakup restocking sumber daya ikan, dan rehabilitasi atau restorasi
habitat.
Kondisi umum kinerja dari bidang riset terlihat pada beberapa indikator riset
selama masih sebagai Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan dimana
terdapat data dan informasi ilmiah terkait pemulihan habitat dan konservasi sumber daya
ikan berdasarkan mandat tugas riset yang diberikan oleh Pusat yang dapat diakses dalam
laporan hasil riset. Selain itu, terdapat pula beberapa rekomendasi ilmiah seperti naskah
akademik. Output berupa publikasi Karya Tulis Ilmiah (KTI) hingga tahun 2016 antara lain
terdapat sekitar 66 judul di Terbitan Jurnal Ilmiah dan 189 judul di terbitan Prosiding.
Selain itu terdapat pula publikasi internal seperti: Prosiding Forum Nasional Pemulihan
Sumber Daya Ikan (FNPSI) III dan IV bekerjasama dengan MII dan FPIK UNPAD, buku JenisRencana Strategis Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan 2017-2019
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Jenis Ikan Asli dan Introduksi di Waduk Ir. H. Djuanda, Petunjuk Teknis Penebaran Lobster,
Buku Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan di Waduk Jatiluhur serta Bunga Rampai
“Karakterisasi dan Penentuan Refugia Sumber Daya Udang di Pesisir Kalimantan Barat”.
Tantangan pembangunan kelautan dan perikanan ke depan erat terkait dengan Misi
KKP yaitu: Kedaulatan (sovereignty), Keberlanjutan (sustainability), dan Kesejahteraan
(prosperity); yang berprinsip lestari dan berkelanjutan. Tantangan pembangunan kelautan
dan perikanan di Indonesia adalah bagaimana pembangunan ekonomi kelautan yang
memiliki daya saing tinggi, memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat
nelayan tanpa meninggalkan prinsip pemulihan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan
dan perikanan secara berkelanjutan.
Tantangan yang harus dihadapi oleh BRPSDI adalah penurunan sumber daya ikan
seperti penurunan stok dan rusaknya habitat ikan. Masalah tersebut disebabkan oleh
pemanfaatan sumber daya tanpa mempertimbangkan prinsip konservasi seperti eksploitasi
ikan yang berlebihan (illegal fishing) karena peningkatan permintaan, pembalakan hutan
(illegal logging), polusi, pembuangan limbah rumah tangga/industri, dan pengelolaan
sumber daya ikan yang tidak tepat (introduksi spesies/alien spesies). Untuk itu perlu
adanya usaha untuk memulihkan baik populasi ikan maupun habitatnya, sehingga sumber
daya ikan akan kembali mendekati pada tatanan semula serta perlu dilakukan upaya riset
yang berkelanjutan dan inovasi teknologi untuk mengelola potensi sumber daya yang ada
seperti: ekosistem perairan umum, ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun,
ekosistem terumbu karang, dan ekosistem estuari serta dilakukan penguatan kelembagaan
untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan sumber
daya ikan secara ramah lingkungan.
1.3

POTENSI

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) merupakan Unit Pelaksana
Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset pemulihan sumber daya ikan
perairan tawar dan laut. Dengan program riset pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya
Ikan (BRPSDI) diharapkan mampu mengatasi masalah dan menjawab kendala mengenai
degradasi sumber daya ikan yang ada secara efektif dan efisien, sehingga mampu
memprediksi, mencegah, dan mengatasi berbagai permasalahan kerusakan sumber daya
ikan secara cepat, tepat dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
BRPSDI didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya fisik.

Sumber Daya Manusia (SDM)
Penggerak utama keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran BRPSDI adalah
ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas yang andal. Sumber daya
manusia terdiri atas tenaga fungsional peneliti maupun tenaga fungsional lainnya dan
tenaga administrasi. Hingga tahun 2017, BRPSDI mempunyai pegawai negeri sipil (PNS)
sebanyak 45 orang yang dibantu oleh pegawai dengan perjanjian kerja kontrak atau
pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) sebanyak 22 orang (Tabel 2). Jumlah
tersebut dapat berubah mengingat hingga tahun 2019 akan ada beberapa PNS yang purna
tugas disamping adanya peluang jumlah PPNPN yang berubah karena mengundurkan diri
atau berhenti. Profil PNS BRPSDI hingga tahun 2017 disajikan dalam tabel berdasarkan
Rencana Strategis Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan 2017-2019

7

golongan ruang (Tabel 3), jenjang pendidikan (Tabel 4) dan jabatan fungsional (Tabel 5).
Khusus jabatan fungsional peneliti, BRPSDI memiliki 19 orang fungsional peneliti dan 4
orang yang masih calon atau kandidat peneliti (Tabel 6). Peneliti utama di BRPSDI terdapat
3 orang dengan 1 orang bergelar Profesor Riset.
Tabel 2. Keragaan sumber daya manusia BRPSDI per Juni 2017
No

Fungsional BRPSDI

1
2
3
4
5
6
7
8

Pegawai Negeri Sipil

PPNPN

Total

22
8
13
1
1
45

12
4
1
5
22

22
8
13
1
12
4
2
5
67

Peneliti
Teknisi Litkayasa
Tenaga Administrasi
Pustakawan
Pramubakti
Petugas Kebersihan
Pengemudi
Tenaga Keamanan
Jumlah

Tabel 3. SDM Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan ruang per Juni 2017
No

Unit Kerja

1

BRPSDI
Jumlah

A
2
2

Golongan IV
B C D E
2 1 1 2
2 1 1 2

A
5
5

Golongan III
B
C D
11 7 5
11 7 5

A
2
2

Golongan II
B C D
3 4 0
3 4 0

Tabel 4. SDM Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pendidikan per Juni 2017
Unit
Kerja
BRPSDI
Total

No
1

S3
5
5

S2
8
8

S1
13
13

D4
1
1

Pendidikan
D3
D2 D1
2
2
-

SMA
15
15

SMP
-

A
-

Golongan I
B C D
-

SD
1
1

Tabel 5. SDM Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan Fungsional per Juni 2017
Unit
Kerja
BRPSDI
Total

No
1

Peneliti
19
19

Teknisi
Pustakawan
Litkayasa
8
1
8
1

Pranata
Komputer
-

Unit Kerja

1
Total

BRPSDI
23

Peneliti
Utama
3
3

Peneliti
Madya
6
6

Peneliti
Muda
8
8
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45

Arsiparis Lainnya Total

Tabel 6. Sebaran SDM Pegawai Negeri Sipil Peneliti per Juni 2017
No

Jumlah

Peneliti
Pertama
2
2

-

28
28
Calon
Peneliti
4
4
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Sepanjang tahun 2017 hingga 2019 akan terdapat beberapa PNS yang akan pensiun
sehingga BRPSDI tentu saja akan membutuhkan pegawai untuk mengisi kekosongan
formasi yang ada. Terlebih lagi dengan meningkatnya kebutuhan kompetensi peneliti dan
teknisi litkayasa sehingga dibutuhkan analisis beban kerja untuk menentukan formasi
jabatan yang tersedia. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang dapat dilakukan
penambahan pegawai baru sehingga jumlah pegawai yang ada memenuhi jumlah yang
dibutuhkan. Proyeksi komposisi pegawai BRPSDI sampai dengan tahun 2019 adalah
sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
Selain jumlah, kapasitas dan kapabilitas pegawai BRPSDI senantiasa diupayakan
meningkat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan untuk menjalankan tugas dan fungsi
BRPSDI. Kebutuhan terhadap SDM dengan kapasitas yang handal semakin dirasakan dalam
rangka program sertifikasi dan akreditasi laboratorium serta manajemen perkantoran.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia BRPSDI dilakukan melalui jalur magang
maupun pelatihan jangka pendek dan pelatihan jangka panjang seperti tugas belajar dan
ijin belajar.

Sumber Daya Anggaran
Sumber daya anggaran BRPSDI yang utama bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) yang umumnya dalam bentuk Rupiah Murni (RM). Selain itu,
juga terdapat kerja sama dengan beberapa institusi baik di dalam negeri maupun luar
negeri yang merupakan salah satu alternatif dalam memperoleh dana penelitian di BRPSDI.
Anggaran BRPSDI dalam Rencana Kerja Anggaran Instansi Pemerintah (RKAKL)
secara umum terdiri dari anggaran untuk Program Pengembangan Riset dan SDM Kelautan
dan Perikanan yang meliputi komponen Riset Perikanan untuk output Informasi dan/atau
Rekomendasi Kebijakan Riset Perikanan berupa Data dan/atau Informasi Riset Perikanan,
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I yang meliputi: Layanan Dukungan Manajemen
Keuangan dan Tata Usaha Riset Perikanan, Layanan Dukungan Manajemen Tata Laksana
dan Pelayanan Jasa Riset Perikanan, Layanan Internal yang terkait pengadaan barang dan
jasa (belanja modal), dan Layanan Perkantoran yang meliputi Pembayaran Gaji dan
Tunjangan dan Penyelenggaraan operasional dan Pemeliharaan perkantoran.
Sampai dengan tahun 2014 jumlah anggaran yang diterima BP2KSI (nomenklatur
lama) menunjukkan kecenderungan meningkat dan signifikan pada tahun 2015 karena
adanya APBN-P, sedangkan hingga tahun 2017 anggaran BRPSDI cenderung mengalami
penurunan karena adanya kebijakan penghematan anggaran di Kementerian Kelautan dan
Perikanan, khususnya untuk anggaran riset. Rekapitulasi perkembangan anggaran dan
proyeksi kebutuhan anggaran BP2KSI – BRSPDI dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2019 dicantumkan pada Gambar 1. Proyeksi tersebut bisa saja berubah tergantung pada
kebijakan dan arahan KKP dan atau BRSDM KP dalam penyusunan RKAKL untuk tahun
berikutnya.
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Gambar 1. Perkembangan dan proyeksi anggaran BP2KSI – BRPSDI hingga tahun 2019

Pelaksanaan kegiatan riset untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
terutama dilandaskan pada ketersediaan anggaran pemerintah (APBN). Namun demikian,
dengan kondisi keuangan negara yang semakin terbatas, akan dilakukan upaya-upaya
terobosan untuk mendapatkan dana pelaksanaan penelitian dengan menjalin kerjasama
dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
Sumber Daya Fisik
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk mencapai sasaran dan tujuan,
BRPSDI mempunyai sumber daya fisik atau sarana dan prasarana penunjang yang
memadai. Sarana dan prasarana yang ada di BRPSDI diantaranya:
a. Laboratorium Pengujian BRPSDI yang terdiri atas Laboratorium Kimia Air,
Laboratorium Biologi Ikan, Laboratorium Plankton dan Larva, Laboratorium Bentos
dan Laboratorium Genetik. Laboratorium Pengujian BRPSDI (sebelumnya bernama
Laboratorium Penguji BP2KSI) telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008 dengan
Nomor Akreditasi LP-883-IDN pada bidang pengujian Kimia Air untuk ruang lingkup
parameter uji nitrit (N-NO 2 ) dan ortofosfat (P-PO 4 ). Direncanakan akan terdapat
penambahan ruang lingkup yang terakreditasi setiap dua tahun sekali;
b. Gedung Kantor seluas: 1.058 m2 dengan No. IMB: 503/IMB.410-DTRB/2004, tgl. 17
September 2004 yang terdapat di sekitar kawasan Waduk Ir. H. Djuanda;
c. Luas Tanah 3.988 m2 yang berlokasi di kawasan Munjul, Purwakarta yang
dipergunakan untuk rumah dinas;
d. Beberapa sarana dan prasarana lainnya seperti guest house, perpustakaan, peralatan
laboratorium dan survei lapangan serta kendaraan bermotor baik roda dua maupun
roda empat.
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Manajemen Perkantoran dalam Mendukung Program Riset
Manajemen riset dan pengembangan IPTEK mencakup perencanaan, pelaksanaan,
dan keluaran yang dihasilkan serta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan
menggunakan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel. Perencanaan dan
pemanfaatan hasil riset berada pada satu siklus riset. Keberhasilan riset dan
pengembangan IPTEK tercapai jika teknologi yang dihasilkan diadopsi oleh para
pengguna/pemangku kepentingan (stakeholder). Agar hasil hasil riset sampai kepada
pengguna maka diperlukan program difusi IPTEK. Keberhasilan program difusi IPTEK akan
ditentukan oleh kesesuaian teknologi yang dikembangkan dengan kebutuhan masyarakat,
kemampuan masyarakat untuk mengakses dan mengimplementasikan teknologi, serta
mekanisme/proses transfer teknologi. Untuk lebih meningkatkan manfaat hasil riset maka
di dalam semua tahap kegiatan harus diikuti dengan upaya penguatan kelembagaan IPTEK.
Program penguatan kelembagaan IPTEK dalam hal ini mencakup penguatan SDM serta
kerjasama kelembagaan dalam tingkatan nasional, regional dan internasional.
Melalui perencanaan yang baik, pelaksanaan yang tepat, monitoring dan evaluasi
yang terstruktur dan bertanggung jawab, maka hasil riset yang berdayaguna dan
berhasilguna akan diperoleh. Selanjutnya hasil tersebut merupakan umpan balik bagi
pelaksanaan riset berikutnya. Hasil riset hanya dapat diterima oleh pengguna/pemangku
kepentingan apabila memiliki manfaat praktis yang nyata dan disampaikan dengan cara
yang efektif dan efisien.
Perangkat yang dapat digunakan sebagai sarana manajemen perkantoran dan sudah
diimplementasikan adalah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Sistem Akuntansi
Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dan
Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Tahun 2014
sudah diimplementasikan manajemen yang terintegrasi antara SAKPA, SIMAK BMN dan
Persediaan dengan nama aplikasi SPAN.
Pada Renstra BRPSDI 2017-2019, pemanfaatan seluruh program manajemen
perkantoran harus sudah dilakukan dengan lebih intensif dan menyeluruh, untuk
mendukung manajemen riset, memudahkan dalam pengambilan keputusan serta
memberikan akses yang lebih mudah dalam penyajian informasi menuju tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dan pada tahun 2019 akan direncanakan untuk
dilakukan sertifikasi manajemen mutu untuk manajemen perkantoran berdasarkan ISO
9001: 2008.
a.

Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengorganisasian Program Riset
Program riset dan pengembangan IPTEK harus sesuai dengan kebutuhan nyata
masyarakat. Keberhasilan riset dan pengembangan IPTEK tercapai jika teknologi yang
dihasilkan diadopsi oleh para pemangku kepentingan. Untuk itu pada tahap perencanaan,
program riset disusun terutama berdasarkan pada kebutuhan pengguna atau stakeholder
dan isu terkini dengan tetap mengacu kepada kebijakan yang telah digariskan oleh Pusat
Riset Perikanan (PUSRISKAN), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan (BRSDM KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dalam kerangka penguatan kelembagaan IPTEK,
program riset juga diarahkan untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas dan
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kompetensi pelaku riset. Keterkaitan yang erat antar lembaga riset terutama di bawah
PUSRISKAN, BRSDM KP maupun KKP serta lembaga terkait harus selalu dibina untuk
menghindari tumpang tindih atau duplikasi program kegiatan, meningkatkan efesiensi
serta agar diperoleh hasil yang saling menguatkan dan saling melengkapi.
Membina hubungan dalam kerangka riset pemulihan sumber daya ikan dalam
bentuk jejaring kerja (networking), baik secara personal, organisasi ataupun melalui
kelompok profesi merupakan hal penting yang perlu dilakukan. Partisipasi aktif dalam
jejaring dengan kajian yang spesifik dalam menangani bidang-bidang atau isu-isu penting,
baik dalam skala nasional, regional maupun internasional, akan memberi penguatan
didalam perencanaan maupun pelaksanaan program riset. Pembentukan jejaring kerja ini
sudah barang tentu harus didukung dengan fasilitas berupa perangkat keras dan perangkat
lunak.
b.

Monitoring dan Evaluasi
Program Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang
berperan sangat penting untuk pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan,
mengarahkan dan mengawal kegiatan agar tetap berjalan pada alur pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Dalam kerangka pembangunan berbasis kinerja, setiap
instansi pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja masingmasing serta dapat diukur dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Monitoring dan
Evaluasi dilakukan dengan mengukur pencapaian misi, visi, tujuan serta mengevaluasi
perencanaan strategis yang telah ditetapkan.
Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi seluruh aktivitas yang dilakukan
oleh lingkup BRPSDI, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai pelaporan
hasil baik kegiatan riset maupun kegiatan pendukung sumber daya riset yang terdiri dari
sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran termasuk penyempurnaan
kelembagaan.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi didasarkan pada peraturan yang berlaku serta
mengacu pada petunjuk pelaksanaan dari PUSRISKAN, BRSDM KP dan KKP. Monitoring
dilaksanakan secara berkala bulanan, triwulanan dan tahunan sedangkan evaluasi
dilakukan terhadap data riset, laporan kegiatan dan kinerja kegiatan serta program lima
tahunan. Evaluasi dilakukan sejak kegiatan dimulai sampai dengan pelaporan hasil
kegiatan. Hasil evaluasi kinerja disusun dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).
1.4

PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS DAN PELUANG

Permasalahan utama dalam bidang pemulihan sumber daya ikan adalah
kompleksnya penyebab penurunan sumber daya ikan akibat tangkap lebih dan kerusakan
atau penurunan kualitas habitat perairan akibat pencemaran atau dampak aktivitas
antropogenik lainnya disamping penyebab alami seperti suksesi ekologi, perubahan iklim
dan bencana alam. Pemulihan sumber daya ikan membutuhkan latar belakang data dan
informasi serta model restocking dan rehabilitasi/restorasi yang relevan sehingga upaya
pemulihan yang dilakukan dapat berjalan efektif, efisien serta optimal. Oleh karena itu,
pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan menjadi penting dalam rangka mendukung
Rencana Strategis Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan 2017-2019

12

salah satu misi KKP yaitu “Keberlanjutan” karena sumber daya ikan yang pulih artinya
dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan mengingat sifatnya yang dapat
diperbarui.
Upaya pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan tentu tidak terlepas dari
berbagai permasalahan. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program
riset di BRPSDI yang teridentifikasi antara lain:
1. Adanya perubahan nomenklatur lama berdampak pada perubahan tugas dan fungsi
yang awalnya BP2KSI melakukan penelitian di bidang pemulihan dan konservasi
sumber daya ikan saat ini BRPSDI melakukan riset hanya di bidang pemulihan sumber
daya ikan. Ruang lingkup riset pemulihan dan konservasi sumber daya ikan sebetulnya
sama dengan ruang lingkup pemulihan sumber daya ikan hanya pada pemulihan dan
konservasi sumber daya ikan, opsi konservasi sumber daya ikan yang lebih tinggi
dibandingkan opsi-opsi pemulihan sumber daya ikan lainnya, seperti: restoking,
introduksi, pemacuan stok, Culture Based Fisheries (CBF), dan rehabilitasi/ restorasi
habitat, sedangkan pada ruang lingkup pemulihan sumber daya ikan semua opsi
tersebut sama tingkat prioritasnya.
2. Kompleksnya permasalahan riset pemulihan sumber daya ikan menyebabkan beberapa
pelaksanaan riset untuk mencapai output sering bersifat tahun jamak (multiyears).
Program pemulihan sumber daya ikan memerlukan kaidah dan persyaratan riset yang
sesuai dan tepat, antara lain: (a) jika dikembangkan dengan teknik pemulihan dan di
lokasi perairan yang tepat, (b) membuka peluang untuk mata pencaharian baru dan
mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar perairan, (c) mendidik
masyarakat berperan-serta dalam pengelolaan sumber daya ikan, (d) mendidik
masyarakat untuk menjaga, memelihara dan mencintai kelestarian sumber daya ikan
dan lingkungannya, dan (e) mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
berkelnjutan di sekitar perairan jika dikembangkan program pemulihan sumber daya
ikan yang sesuai dan tepat.
3. Riset pemulihan sumber daya ikan membutuhkan anggaran yang relatif cukup besar
untuk mendukung riset yang bersifat fisik.
4. Keterbatasan anggaran riset menyebabkan riset yang dilaksanakan di BRPSDI terbatas
pada topik dan tema pemulihan sumber daya ikan tertentu, namun diharapkan
outputnya dapat menjadi model untuk diterapkan oleh stakeholder dan menjadi bahan
dukungan bagi PUSRISKAN untuk menentukan rekomendasi kebijakan riset pemulihan
sumber daya ikan.
5. Keterbatasan sumber dana dan peralatan laboratorium serta belum terakreditasinya
semua laboratorium untuk pelaksanaan kegiatan riset sehingga perlu penetapan skala
prioritas dan metode untuk menetapkan kegiatan-kegiatan riset.
6. Keterbatasan kualitas SDM merupakan salah satu kelemahan yang dapat menghambat
kecepatan dalam menghasilkan output BRPSDI.
7. Jejaring kerja BRPSDI dengan institusi lain belum kuat, sehingga masih diperlukan
upaya peningkatan koordinasi dan pembinaan kerjasama yang konsisten dan saling
menguntungkan.
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Tantangan Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
1. Meningkatkan kerjasama dengan institusi riset di lingkungan BRSDM KP, Lembaga Non
Kementerian dan Perguruan Tinggi untuk memperluas pemanfaatan IPTEK siap pakai
bidang pemulihan sumber daya ikan, misalnya dalam rangka:
a. Rehabilitasi habitat melalui (a) riset pengendalian beban cemaran dan dampaknya,
(b) riset pemulihan habitat pemijahan dan asuhan; dan
b. Meningkatkan produksi ikan melalui (a) riset pengembangan konservasi sumber
daya ikan, (b) riset restoking dan introduksi stok ikan, (c) riset pengendalian jenis
ikan invasive, dan (d) riset pengembangan CBF,
2. Meningkatkan akses stakeholder terhadap informasi wilayah perairan yang semakin
rawan penurunan keanekaragaman hayati dan genetik, baik kuantitas maupun
kualitasnya;
3. Upaya pemulihan sumber daya ikan relatif sangat rumit, kompleks, dan tergantung dari
interaksi antara karakteristik kumunitas ikan dan habitatnya, daya dukung,
karakteristik dan tingkat pemanfaatannya, respon masyarakat dalam mendukung
program pemulihan tersebut. Untuk mendapatkan data dan informasi tersebut perlu
sarana dan prasana yang memadahi, disamping interpretasi data dan informasi perlu
skill dan pengetahuan yang memadahi.
Isu Strategis Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Isu strategis riset pemulihan sumber daya ikan dijelaskan pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Arah Kebijakan Strategis BRPSDI

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pengembangan perikanan yang
dinamis serta meningkatnya permintaan dunia akan produk perikanan telah meningkatkan
eksploitasi sumber daya secara intensif. Hal ini mengakibatkan sebagian besar dari stok
ikan dieksploitasi secara penuh, bahkan diusahakan secara berlebihan. Selain itu, masalah
degradasi lingkungan semakin meningkatkan laju penurunan sumber daya hayati
perikanan di kawasan badan air umum dan pesisir laut, Dampak dari kondisi tersebut,
sumber daya ikan mengalami penurunan baik stok ikan maupun kualitas habitatnya
sehingga memerlukan pemulihan. Status sumber daya ikan yang rusak tersebut merupakan
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salah satu akibat dari kegagalan dalam pengaturan perikanan menuju tercapainya
pengelolaan perikanan yang lestari dan bertanggung jawab. Peranan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam rangka pemacuan stok ikan (fish stock enhancement) dan rehabilitasi
lingkungan badan air akan sangat besar artinya bagi pemulihan dan konservasi sumber
daya ikan serta pelaksanaan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Oleh karena
itu, BRPSDI tetap memiliki peluang untuk mengembangkan riset pemulihan sumber daya
ikan karena isu sumber daya ikan yang rusak dan perlu pemulihan merupakan isu strategis
nasional karena terkait dengan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya ikan.
Selain itu, isu-isu strategis pemulihan sumber daya ikan juga mencakup hal-hal
berikut:
1. Penyediaan data dan informasi pemulihan sumber daya ikan yang mudah diakses oleh
stakeholder dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan.
2. Pemanfaatan sumber daya ikan dengan memperhatikan kemampuan stok untuk pulih,
plasma nutfah genetik, kerentanan dengan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan
masyarakat secara partisipatif.
3. Luas kawasan konservasi perairan di laut dan PUD yang diidentifikasi, dipetakan,
dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
4. Jumlah jenis ikan terancam punah, langka, endemik yang diidentifikasi, dipetakan,
dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
5. Luas kawasan perairan yang diidentifikasi kritis dan dipetakan serta dilakukan upaya
rehabilitasi.
6. Dampak perubahan habitat perairan seperti reklamasi yang berpengaruh terhadap
kelestarian sumber daya ikan.
7. Ragam Inovasi Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan untuk menghasilkan Teknologi Tepat
Guna (TTG) dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, pencemaran
perairan dan perubahan tata kelola perairan.
Peluang BRPSDI untuk melaksanakan dan mengembangkan riset bidang pemulihan
sumber daya ikan tentu saja didukung oleh hal-hal berikut:
1. Adanya dasar hukum pelaksanaan riset berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset
Pemulihan Sumber Daya Ikan;
2. Isu pemulihan sumber daya ikan merupakan isu strategis yang mendukung misi KKP
yaitu “Keberlanjutan”;
3. Adanya sarana dan prsarana pendukung riset seperti gedung kantor, laboratorium,
peralatan survei dan prasarana lainnya yang dimiliki oleh BRPSDI dengan kualitas dan
kuatitas yang cukup memadahi, sehingga BRPSDI cukup handal dan dapat diunggulkan
dalam melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan;
4. Sumber Daya Manusia yang terdiri atas sejumlah peneliti, teknisi litkayasa dengan
bidang dan keahlian yang memadai dan sesuai, serta didukung tenaga administrasi yang
handal sehingga BRPSDI siap melaksanakan kegiatan–kegiatan yang telah
diprogramkan secara akurat dan terencana.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.1

VISI

Renstra KKP secara tegas menyatakan Visi KKP adalah “Mewujudkan sektor kelautan
dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”
Dalam hal ini, visi BRPSDI mendukung visi KKP sesuai dengan tugas fungsinya, yaitu:
”Menjadi lembaga riset yang menyediakan IPTEK pemulihan sumber daya ikan
untuk mendukung pengelolaan sumber daya ikan yang rasional dan berkelanjutan”

2.2

MISI

1.
2.

3.

Di dalam Renstra KKP, terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:
Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan
yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan.
Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya
kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan
yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan
sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk
melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi.
Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan
perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian
sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP
senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan
perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak
garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Ketiga hal di atas dilakukan
secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat,
memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi
kepentingan bersama.
Dalam hal ini, misi BRPSDI mendukung misi KKP yaitu ”Keberlanjutan” dimana
tujuan pemulihan sumber daya ikan adalah agar pengelolaan sumber daya perikanan dapat
berkelanjutan dimana sumber daya ikan yang rusak atau kritis dapat dipulihkan untuk
dimanfaatkan secara berkesinambungan. Untuk mencapai visi tersebut, maka BRPSDI
menerapkan misi 2017 – 2019 sebagai berikut:
1. Melaksanakan riset untuk menghasilkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan
IPTEK dalam pemulihan sumber daya ikan sehingga menjadi pusat acuan dalam
pemanfaatan teknologi pemulihan sumber daya ikan;
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2. Meningkatkan pengembangan pemanfaatan teknologi pemulihan sumber daya ikan
yang menyentuh kepentingan masyarakat luas serta dapat diserap dan dimanfaatkan
oleh pengguna;
3. Menumbuhkan jejaring kerjasama dan kemitraan antar lembaga riset baik di dalam
maupun luar negeri serta membangun kemitraan dengan pelaku usaha untuk
peningkatan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
secara optimal;
4. Menerapkan sistem manajemen mutu kegiatan manajerial dan riset pemulihan sumber
daya ikan.
2.3

TUJUAN

Tujuan BRPSDI harus mencerminkan arah pelaksanaan kegiatan riset dan
pengembangan serta penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka menunjang
tercapainya tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM aparatur, hasil riset dan inovasi
IPTEK pemulihan sumber daya ikan untuk mendukung program pembangunan
kelautan dan perikanan nasional."

1.
2.
3.
4.

Penjabaran tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
Menghasilkan data dan/atau informasi IPTEK pemulihan sumber daya ikan melalui riset
pemulihan sumber daya ikan dalam rangka memenuhi bahan rekomendasi kebijakan
perikanan untuk mendukung PUSRISKAN yang melaksanakan riset kebijakan
perikanan;
Menyebarluaskan hasil riset dan informasi IPTEK pemulihan sumber daya ikan kepada
masyarakat dalam rangka meningkatkan akses stakeholder terhadap data dan informasi
IPTEK pemulihan untuk antisipasi, mitigasi dan pengelolaan perikanan.
Mengembangkan kapasitas sumber daya riset melalui peningkatan jumlah dan kapasitas
SDM, sarana dan prasarana riset serta sistem kerja yang dinamis dan kondusif.
Meningkatkan kualitas pembinaan dan dukungan administrasi serta manajemen riset
untuk mendukung reformasi birokrasi di lingkungan BRPSDI.

Setiap tujuan BRPSDI tentunya mempunyai sasaran. Sasaran yang ditetapkan
BRPSDI adalah sebagai berikut:
1. Terselenggaranya riset iptek pemulihan sumber daya ikan.
2. Tersedianya jumlah data dan informasi ilmiah terkait pemulihan sumber daya ikan yang
dapat di akses secara mudah oleh pengguna/stakeholder.
3. Meningkatnya pemanfaatan hasil riset pemulihan sumber daya ikan oleh pengguna.
4. Tersedianya bahan rekomendasi kebijakan KP yang implementatif berdasarkan kajian
ilmiah.
5. Terjalinnya hubungan kerja sama riset.
6. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan riset.
7. Terjadinya peningkatan kemampuan SDM sehingga menjadi lebih berkualitas.
8. Terselenggaranya layanan perkantoran dan dukungan manajemen mendukung sistem
kerja yang dinamis dan kondusif.
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2.4

SASARAN STRATEGIS
Renstra KKP Tahun 2015–2019 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan
kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai
suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya,
KKP menjabarkan 3 misi yakni “Kedaulatan”, “Keberlanjutan”, dan Kesejahteraan” dan
dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders prespective, customer perspective,
internal process perspective, dan learning and growth perspective.

Gambar 3. Peta Strategi KKP Tahun 2015 – 2019

1. Stakeholders Prespective
Menjabarkan misi “kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan
dicapai adalah “terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”, dengan indikator kinerja:
a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015
menjadi 51 pada tahun 2019.
b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015
menjadi 12% pada tahun 2019.

2. Customer Perspective
Menjabarkan misi “kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan
dicapai adalah “terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan indikator
kinerja:
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a.

Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari 70% pada tahun 2015
menjadi 87% pada tahun 2019.
b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 25 pulau
pada tahun 2019.
Selanjutnya, menjabarkan misi “keberlanjutan”, maka sasaran strategis ketiga (SS-3)
yang akan dicapai adalah “terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung
jawab dan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:
a. Nilai pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dari 0,20 pada
tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019.
b. Nilai peningkatan ekonomi kelautan dan perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi
1,0 pada tahun 2019.
c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada
tahun 2019.
d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada
tahun 2019.
e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54
miliar pada tahun 2019.
f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/tahun pada tahun 2015 menjadi 54,49
kg/kapita/tahun pada tahun 2019.
g. Persentase peningkatan PNBP dari sektor Kelautan dan Perikanan dari 5% pada tahun
2015 menjadi 15% pada tahun 2019.
3. Internal Process Perspective
Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan
oleh KKP, yakni :
a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “tersedianya kebijakan
pembangunan KP yang efektif”, dengan indikator kinerja indeks efektivitas kebijakan
pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019.
b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “terselenggaranya tata kelola
pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing dan
berkelanjutan”, dengan indikator kinerja efektivitas tata kelola pemanfaatan sumber
daya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan, dari 70% pada
tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.
c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “terselenggaranya
pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif”,
dengan indikator kinerja:
1) Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari
56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019.
2) Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan dari 70% pada tahun 2015
menjadi 87% pada tahun 2019.
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4. Learning and Growth Perspective (Input)
Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas,
dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output
dan outcome KKP. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai yakni :
a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “terwujudnya aparatur sipil negara (ASN) KKP
yang kompeten, profesional, dan berkepribadian”, dengan indikator kinerja indeks
kompetensi dan integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.
b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “tersedianya manajemen pengetahuan yang
handal, dan mudah diakses”, dengan indikator kinerja persentase unit kerja yang
menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun
2015 menjadi 100% pada tahun 2019.
c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “terwujudnya birokrasi KKP yang efektif,
efisien, dan berorientasi pada layanan prima”, dengan indikator kinerja utama nilai
kinerja reformasi birokrasi (RB) KKP dari BB tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019.
d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “terkelolanya anggaran pembangunan secara
efisien dan akuntabel”, dengan indikator kinerja nilai kinerja anggaran KKP dari baik
pada tahun 2015 menjadi sangat baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan
Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Peta strategi BRPSDI dengan menggunakan metode Balanced Score Card (BSC)
berisikan pemetaan SS keseluruhan kegiatan strategis ke dalam 2 kelompok perspektif,
yaitu, internal process perspective dan learn and growth perspective (Gambar 4). Peta
strategi merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan Sasaran Strategi
(SS) ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan
perjalanan strategi BRPSDI. Peta strategi memudahkan BRPSDI untuk mengkomunikasikan
keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/pegawai dalam rangka pemahaman demi
suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan BRPSDI.
Peta strategi BRPSDI memetakan setiap Sasaran Strategis (SS) yang disusun dalam
rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Secara keseluruhan
sasaran strategis BRPSDI berdasarkan tujuan yang akan dicapai dapat dijabarkan pada
Tabel 7 sebagai berikut:
Tabel 7. Sasaran Strategis BRPSDI berdasarkan BSC
PERSPEKTIF
INTERNAL
PROCESS

PERSPEKTIF
LEARN AND
GROWTH
PERSPECTIVE

SASARAN STRATEGIS
Tersedianya bahan rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan KP
yang efektif
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya riset
perikanan dan layanan Iptek KP
SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya ASN BRPSDI yang kompeten, profesional dan berkepribadian
Tersedianya manajemen pengetahuan BRPSDI yang handal dan mudah
diakses
Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi BRPSDI yang efektif,
efisien, dan berorientasi pada layanan prima
Terkelolanya anggaran pembangunan BRPSDI secara efisien dan akuntabel
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Gambar 4. Peta Strategi BRPSDI Tahun 2017 – 2019

Dalam mencapai sasaran, BRPSDI telah menetapkan indikator kinerja sasaran dari
masing-masing Sasaran Strategis yang ditentukan berdasarkan indikator kinerja sasaran
atasannya (Tabel 8). Dokumen tersebut tertuang dalam Penetapan Kinerja (TAPJA) yang
kemudian dibagi menjadi Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang kemudian juga 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 BRPSDI didasarkan pada perjanjian kinerja dengan eselon di
atasnya (PUSRISKAN-BRSDM KP) secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan
fungsi yang ada.
Tabel 8. Penetapan Kinerja (TAPJA) BRPSDI 2017
NO
1
2

3

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya bahan
rekomendasi dan masukan
kebijakan pembangunan KP
yang efektif
Terwujudnya peningkatan
kapasitas dan kapabilitas
sumberdaya Riset Perikanan
dan layanan iptek KP

Jumlah Data dan/atau Informasi Riset Perikanan (paket)

Terwujudnya ASN BRPSDI
yang kompeten, profesional
dan berkepribadian

Proporsi fungsional BRPSDI dibandingkan total pegawai
BRPSDI (%)

Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan BRPSDI
yang ditingkatkan kapasitasnya (Satker)
Indeks Kompetensi dan Integritas BRPSDI (%)
Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya lingkup
BRPSDI (Orang)
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NO
4
5

6

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya manajemen
pengetahuan BRPSDI yang
handal dan mudah diakses
Terwujudnya pranata dan
kelembagaan birokrasi
BRPSDI yang efektif, efisien,
dan berorientasi pada
layanan prima
Terkelolanya anggaran
pembangunan BRPSDI
secara efisien dan akuntabel

Persentase unit kerja BRPSDI yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BRPSDI (Nilai)
Level Maturitas SPIP BRPSDI (Level)
Nilai SAKIP BRPSDI (Nilai)

Nilai kinerja anggaran BRPSDI (%)

Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup BRPSDI (%)
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KELEMBAGAAN
3.1

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025 mencantumkan 8 (delapan) misi pembangunan nasional
untuk mencapai Visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Salah satu misi
tersebut adalah “Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. Strategi pembangunan nasional yang
digunakan untuk mencapai visi dan misi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang
tersebut adalah pembangunan yang berkelanjutan dengan semangat yang pro-poor, progrowth, pro-job dan pro-environment. Semangat pembangunan yang berkelanjutan
digunakan dalam menjalankan arah kebijakan pembangunan nasional kelautan dan
perikanan.

A. Kebijakan Tiga Pilar dan Penjabaran Visi, Misi dan Tujuan KKP
Pembangunan kelautan dan perikanan harus dilandasi oleh tiga pilar yang saling
terintegrasi. Pilar tersebut meliputi, aspek-aspek kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan
(sustainability), dan kemakmuran (prosperity). Tiga pilar tersebut terangkum dalam visi
KKP, yakni ”Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju,
kuat dan berbasis kepentingan nasional”.
Visi KKP adalah Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang
mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Visi tersebut diwujudkan melalui
pelaksanaan Misi KKP, sebagai berikut:
a. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
b. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil
perikanan, dan keamanan hayati ikan;
c. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
d. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya;
e. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
f. Mengembangkan kapasitas SDM, dan pemberdayaan masyarakat;
g. Meningkatkan inovasi iptek kelautan dan perikanan; dan
h. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha
kelautan dan perikanan.
Pelaksanaan Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk
meningkatkan produktivitas usaha kelautan dan perikanan secara berdaulat, bertanggung
jawab, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan
perikanan.
Guna mengoptimalkan peran KKP dalam pembangunan nasional sebagaimana
diuraikan diatas, diperlukan dukungan riset dan SDM yang mumpuni agar pencapaian visi
misi KKP tersebut dapat berjalan optimal.
Dalam grand strategy pembangunan KKP dalam RPJMN III Tahun 2015–2019
disebutkan “Penguatan SDM Kompeten secara terintegrasi” disamping kebijakan lainnya.
Dalam kaitan ini, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM
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KP) mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kualitas SDM-KP, melalui kegiatan
riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan KP sehingga dapat menjadi in-house consultant
bagi KKP itu sendiri dan pihak-pihak lainnya yang terkait.
B. Arah Kebijakan dan Strategi BRSDM
Arah kebijakan dan strategi merupakan langkah-langkah kebijakan yang akan
ditempuh BRSDM untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan nasional,
agenda prioritas RPJMN 2015-2019, dan program strategis di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Khusus di bidang riset, agenda prioritas pembangunan nasional
yang dirangkum dalam Nawa Cita dituangkan dalam program BRPSDM. Kegiatan riset
selama periode 2015-2019 diarahkan untuk mendukung 10 Fokus Riset, yaitu:
1. Sustainable Fisheries
2. Sustainable Aquaculture
3. Perubahan iklim
4. Jasa kelautan
5. Kemandirian pangan dan bahan baku industri
6. Konservasi dan mitigasi serta rehabilitasi
7. Inovasi teknologi
8. Poverty reduction dan pemberdayaan masyarakat
9. Pengembangan usaha, sistem bisnis dan trading
10. Kajian kewilayahaan dan geopolitik
C. Strategi Pencapaian

1. Pelaksanaan Program Riset BRPSDI
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) yang secara struktur berada
dalam koordinasi Pusat Riset Perikanan (PUSRISKAN) mendukung peran BRSDM KP
sebagai in-house consultant KKP terutama untuk IPTEK pemulihan sumber daya ikan yang
secara umum mendukung beberapa fokus riset seperti Sustainable Fisheries, Sustainable
Aquaculture dan Konservasi dan mitigasi serta rehabilitasi (Gambar 5). Dalam hal ini,
bidang riset pemulihan sumber daya merupakan bagian dari riset perikanan dimana
BRPSDI mendukung tugas PUSRISKAN untuk menjalankan fungsi penyiapan, penyusunan
kebijakan teknis dan pelaksanaan rencana, program riset dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan
sumber daya ikan, dan teknologi alat dan mesin perikanan sesuai dengan Pasal 724 dan 726
PERMEN KP No.6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan. BRPSDI sendiri berdasarkan PERMEN-KP No. PER.17/MEN/2017
memiliki tugas melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut.

Rencana Strategis Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan 2017-2019

24

Gambar 5. BRSDM KP sebagai in-house consultant KKP.

Pasal 3 PERMEN-KP No. PER.17/MEN/2017 menyebutkan bahwa pelaksanaan riset
pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut meliputi riset pemulihan sumber
daya ikan, mencakup restocking sumber daya ikan, dan rehabilitasi/restorasi habitat.
Strategi pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan dibagi menjadi 4 tahapan riset
(Gambar 6).

Gambar 6. Bagan alir tahapan riset pemulihan sumber daya ikan
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a.

Identifikasi, karakterisasi dan evaluasi sumber daya ikan yang bertujuan untuk
mengetahui status perikanan terkini dan masalah utama di suatu badan air yang
dikaitkan dengan tujuan pengelolaan perikanan, sehingga hasil analisis pada tahapan
ini diperoleh cara atau langkah-langkah untuk mengatasi masalah utama tersebut,
apakah badan air tersebut perlu dilakukan rehabilitasi populasi ikan, habitat, ataupun
diperbaiki aspek pengelolaannya melalui kegiatan riset identifikasi, karakterisasi dan
evaluasi sumber daya dalam rangka riset rehabilitasi, konservasi sumber-daya ikan,
restoking dan introduksi dan perikanan tangkap berbasis budidaya (CBF).
Data yang diperlukan dalam tahapan ini adalah : (1) Bioekologi meliputi plankton,
produktivitas primer, kandungan klorofil-a, kandungan unsur hara (nitrogen, fosfor),
parameter kunci ekologis badan air lainnya serta makrozoobentos, (2) Aspek perikanan
meliputi: jenis dan komposisi ikan, struktur komunitas ikan, pertumbuhan, mortalitas,
reproduksi, jenis dan jumlah alat tangkap, jumlah nelayan, hasil tangkapan. dan (3)
Sosial-ekonomi dan kelembagaan yang meliputi pendapatan dan preferensi nelayan
terhadap jenis ikan yang diinginkan serta status kelembagaan pengelolaannya.
Berdasarkan data tersebut diharapkan mendapatkan outcome sebagai berikut: (1)
Potensi sumber daya ikan, relung ekologi, CPUE, dan tingkat pemanfaatan sumbedaya
tersebut, (2) Preferensi, pemasaran, pendapatan/kontribusi, status pengelolaan dan
peran serta nelayan dalam pengelolaan sumber daya tersebut, dan (3) Jenis organisme
yang sesuai untuk ditebar.
Tahapan ini dilakukan melalui studi literatur, ground check, dan bekerjasama dengan
institusi terkait.

Gambar 7. Bagan alir kegiatan riset identifikasi, karakterisasi dan evaluasi sumber daya
dalam rangka riset rehabilitasi, konservasi sumber-daya ikan, restoking dan
introduksi dan perikanan tangkap berbasis budidaya (CBF)
b.

Pemulihan sumber daya ikan (rehabilitasi populasi dan/atau habitat) bertujuan untuk
menentukan strategi yang tepat dalam melakukan penebaran ikan (jumlah, ukuran,
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waktu dan frekuensi) agar diperoleh kemantapan hasil tangkapan pada suatu badan air
tertentu badan air. Sedangkan rehabilitasi habitat bertujuan untuk memulihkan
dan/atau meningkatkan fungsi dan struktur ekosistem, sehingga mampu memulihkan
dan/atau meningkatkan potensi sumber daya ikan yang ada. Data yang diperlukan
dalam tahapan ini adalah data eksperimen lapangan, penebaran, tagging, artificial reef
(terumbu karang buatan), keragaan badan air ekosistem mangrove, dinamika populasi,
dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan. Sedangkan outcome yang diharapkan
adalah protokol penebaran (jumlah, ukuran, waktu dan frekuensi organisme yang
ditebar) dan strategi rehabilitasi habitat.

Gambar 8. Bagan alir kegiatan riset pemulihan sumber daya ikan

Gambar 9. Bagan alir kegiatan riset rehabilitasi/restorasi habitat
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c.

Monitoring dan evaluasi pemulihan sumber daya ikan, pada tahapan ini bertujuan
untuk mengevaluasi langkah-langkah pada butir (2) apakah telah mencapai sasaran
yang diharapkan, dan sesuai dengan tujuan pengelolaan perikanan, sehingga analisis
dalam tahapan ini diperoleh pola pengelolaan sumber daya ikan di badan air tersebut.
Data yang diperlukan dalam tahapan ini adalah (1) upaya penangkapan, (2) hasil
tangkapan (3) komposisi jenis ikan dan hasil tangkapan, (4) bioekologi dan dinamika
populasi, dan (5) sosial-ekonomi dan kelembagaan (cost benefit) sehingga luaran yang
diharapkan adalah opsi pengelolaan. Monitoring dalam hal ini bekerjasama dengan
institusi yang terkait.

Gambar 10. Bagan alir kegiatan riset monitoring dan evaluasi pemulihan sumber daya ikan

d.

Bahan kebijakan pemulihan sumber daya ikan merupakan tahap terakhir yang
bertujuan memberikan bahan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan
sistem usaha perikanan tangkap yang dituangkan dalam bentuk alternatif pengelolaan
sumber daya ikan dengan meningkatkan peran serta masyarakat nelayan dalam sistem
tersebut. Dalam analisis kebijakan ini pada prinsipnya merumuskan kebijaksanaan
baru sebagai langkah menyempurnakan kebijaksanaan yang telah ada dengan sasaran
kemantapan hasil tangkapan, peningkatan pendapatan nelayan dan kelestarian sumber
daya ikan. Oleh karena itu, dalam riset analisis kebijakkan ini disamping peran aktif
peneliti, juga diperlukan peran aktif dari instansi terkait dan nelayan atau masyarakat
setempat serta stakeholders lainnya. Outcomes yang diharapkan dari tahapan ini adalah
petunjuk teknis pengelolaan badan air tersebut. Tahapan riset ini dilakukan oleh Pusat
Riset Perikanan.

Prioritas program riset pemulihan sumber daya ikan periode tahun 2017-2019
disusun berdasarkan ekosistem dengan mengacu kepada kriteria sebagai berikut:
1) Sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan pembangunan serta mempunyai arti ekonomi
dan strategi penting.
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2) Riset memberikan landasan yang kuat dan titik tolak bagi pembangunan jangka panjang
yang berkelanjutan.
3) Memberikan konstribusi yang nyata terhadap tujuan pembangunan perikanan.
4) Inovatif, adaptif, produktif dan biaya efektif (cost effective).
5) Hemat sumber daya alam.
6) Mempunyai peluang keberhasilan riset tinggi.
7) Berwawasan lingkungan.
8) Menjawab isu nasional.

Ekosistem perairan diprioritaskan kepada tipe ekosistem unggulan yang
merupakan ekosistem yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi
ekosistem badan air tersebut pada saat ini mengalami tekanan pemanfaatan yang tinggi,
sehingga perlu suatu upaya pemulihan sumber daya ikan untuk memulihkan sumber
dayanya, seperti ekosistem danau, waduk dan pesisir. Ekosistem potensial merupakan
suatu badan air yang belum dimanfaatkan secara optimal, namun terdapat kesenjangan
antara kuantitas dan/atau kualitas hasil tangkapan dengan potensi sumber daya ikan,
sehingga diperlukan suatu upaya pemulihan sumber daya ikan untuk mengatasi
kesenjangan tersebut, seperti ekosistem waduk yang baru, danau, badan air yang telah
direhabilitasi habitatnya, dan lain-lain.
Sedangkan ekosistem unik atau khas merupakan ekosistem yang mempunyai
habitat dan/atau komunitas yang khas dan mempunyai potensi untuk dikembangkan atau
sebagai ekosistem pendukung atau ekosistem penyangga bagi produksi ikan di ekosistem
lainnya (daerah pemijahan atau daerah asuhan), tetapi mengalami kerusakan atau
penurunan fungsi dan/atau struktur ekosistem, seperti terumbu karang, estuari, hutan
mangrove dan rawa banjiran.
Program riset pemulihan sumber daya ikan meliputi: (1) rehabilitasi habitat, (2)
konservasi sumber daya ikan, (3) restoking, (4) introduksi, (4) Culture Based Fisheries (CBF)
dan Capture Based Aquaculture (CBA). Ke empat program tersebut bertujuan memulihkan
sumber daya ikan dan/atau meningkatkan produksi ikannya. Selain itu, kegiatan “stocking
mitigasi” dan pengendalian spesies ikan asing invasif (IAS) juga mendukung terhadap riset
tersebut.
Rencana program riset pemulihan sumber daya ikan yang akan dilaksanakan
BRPSDI tahun 2017 hingga 2019 disajikan pada Tabel 9.
Tabel 9. Program riset pemulihan sumber daya ikan BRPSDI tahun 2017-2019
Tahun

2017

2018

Riset Data dan/atau Informasi Pemulihan
Sumber daya Ikan
Pengelolaan dan Rehabilitasi Kawasan Perairan Estuari
Pemulihan Populasi Ikan dan Rehabilitasi Lingkungan
di Waduk Ir. H. Djuanda
Model Rehabilitasi Kawasan Estuari di Pantai Utara
Jawa
Model Pengembangan CBF di Waduk Ir. H. Djuanda
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Lokasi

Pantura Brebes, Jawa
Tengah

Waduk Ir. H. Djuanda,
Jawa Barat

Pantura Jawa Barat dan
Jawa Tengah
Waduk Ir. H. Djuanda,
Jawa Barat
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2019

Riset Rehabilitasi Sumber Daya Ikan di Estuari Kuala
Tungkal, Jambi

Estuari Kuala Tungkal,
Jambi

Riset optimasi sumber daya ikan di beberapa danau
di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Kapuas Hulu

Model Pengendalian Ikan Asing Invasif di Indonesia

Sumatera dan Sulawesi

Hasil-hasil Riset IPTEK BRPSDI harus dapat mendorong pengembangan IPTEK
Kelautan dan Perikanan yang mampu menyediakan produk IPTEK dan Teknologi IPTEK
yang berkualitas dan mampu memberikan dukungan pada pemecahan isu-isu di lapangan.
Adapun arah kebijakan riset BRPSDI 2017-2019 adalah sebagai berikut:
A. Penyiapan IPTEK dan kebijakan pemulihan sumber daya ikan;
1) Riset terkait pemacuan stok sumber daya ikan (restoking) dan rehabilitasi/restorasi
habitat;
2) Inovasi IPTEK pemulihan sumber daya ikan.
B. Penguatan Sumber Daya Riset;
1) Peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas riset pemulihan sumber daya
ikan.
C. Penyelenggaraan Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Riset;
1) Diseminasi hasil riset, layanan publik dan kerjasama riset.
D. Penguatan Kinerja Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja riset pemulihan sumber daya ikan

Strategi pencapaian tersebut dijabarkan dalam rangka mencapai tujuan BRPSDI yang
telah ditetapkan sebagaimana terdapat pada Tabel 10.
Tabel 10. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran di BRPSDI
Tujuan
Uraian

Menghasilkan data
dan/atau informasi
IPTEK pemulihan
sumber daya ikan
melalui riset perikanan
dalam rangka
memenuhi bahan
rekomendasi kebijakan
riset perikanan

Sasaran

Uraian

Indikator

Terselenggaranya riset
iptek pemulihan sumber
daya ikan

• Jumlah kegiatan riset
pemulihan sumber daya
ikan

Tersedianya kebijakan KP
yang implementatif
berdasarkan kajian ilmiah

• Jumlah naskah akademis
atau policy brief yang
dihasilkan

Tersedianya jumlah data
dan informasi ilmiah
terkait pemulihan sumber
daya ikan yang dapat di
akses secara mudah oleh
pengguna/ stakeholder

• Jumlah data dan
informasi ilmiah
• Jumlah karya tulis ilmiah
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Strategi Mencapai
Tujuan dan Sasaran
Output/Komponen Kegiatan

Informasi dan/atau
Rekomendasi Kebijakan Riset
Perikanan
• Data dan Informasi IPTEK
Pemulihan Sumber Daya Ikan
• Naskah akademis atau policy
brief terkait Pemulihan
Sumber Daya Ikan
• Karya Tulis Ilmiah (KTI)
bidang IPTEK
Perikanan/Pemulihan Sumber
Daya Ikan

30

Menyebarluaskan hasil
riset dan informasi
IPTEK pemulihan
sumber daya ikan
kepada masyarakat
dalam rangka
meningkatkan akses
stakeholder terhadap
data dan informasi
IPTEK pemulihan
untuk antisipasi,
mitigasi dan
pengelolaan perikanan
Mengembangkan
kapasitas sumber daya
riset melalui
peningkatan jumlah
dan kapasitas SDM,
sarana dan prasarana
riset serta sistem kerja
yang dinamis dan
kondusif

Meningkatkan kualitas
pembinaan dan
dukungan administrasi
serta manajemen riset
untuk mendukung
reformasi birokrasi di
lingkungan BRPSDI

Meningkatnya
pemanfaatan hasil riset
pemulihan sumber daya
ikan oleh pengguna

• Jumlah permohonan data
dan informasi yang
masuk
• Jumlah informasi yang
diunduh
• Jumlah kerja sama yang
diselenggarakan

Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I
• Jejaring Pemulihan Sumber
Daya Ikan
• Kerjasama Riset

Terjadinya peningkatan
kemampuan SDM
sehingga menjadi lebih
berkualitas.

• Jumlah pelatihan yang
diikuti dan atau diadakan

Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I
• Peningkatan Kemampuan
Sumber Daya Manusia

Terjalinnya hubungan
kerja sama riset.

Tersedianya sarana dan
prasarana pendukung
kegiatan riset

• Jumlah sarana dan
prasarana yang diadakan

Terselenggaranya layanan • Jumlah bulan layanan
perkantoran dan
perkantoran serta
dukungan manajemen
dokumen dukungan
mendukung sistem kerja
manajemen mendukung
yang dinamis dan
sistem kerja yang
kondusif.
dinamis dan kondusif

Layanan Internal
• Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
• Gedung dan Bangunan
• Alat Laboratorium
• Alat Survei
• Penyelenggaraan Layanan
Perkantoran
- Pembayaran gaji, tunjangan,
lembur dll
- Operasional Perkantoran
dan Pimpinan
• Tata Operasional
• Monitoring dan evaluasi
• Pelayanan Teknis
• Tata Usaha

2. Peningkatan Manajemen BRPSDI
a. Peningkatan nilai PNBP
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penghasilan lain pemerintah
diluar APBN yang bersumber dari pajak masyarakat. Adanya PNBP diperoleh dari
kegiatan pelayanan jasa, niaga atau perdagangan yang dilakukan instansi
pemerintah dengan tarif yang telah diatur dalam perundangan. Peningkatan nilai
PNBP dapat menjadikan nilai tambah suatu instansi untuk memperoleh pemasukan
dari kegiatan/aktivitas yang dilakukannya. Pemerintah memacu guna peningkatan
perolehan PNBP dimaksudkan dengan, peningkatan ini menjadikan instansi
pemerintah dapat memiliki pendapatan yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan
organisasi tanpa membebani anggaran pemerintah. BRPSDI adalah lembaga yang
bergerak dalam bidang riset dan dukungan kebijakan memiliki potensi peningkatan
PNBP didalamnya. Potensi tersebut datang dari beberapa hal diantaranya:
1. Penerimaan dari pelayanan jasa riset yaitu jenis analisa laboratorium dan jasa
fasilitas riset;
2. Berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sosialisasi,
pelatihan, konsultasi, jasa pelayanan magang bagi mahasiswa yang akan
menyelesaikan studinya, dan kegiatan terkait lainnya;
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3. Jasa fasilitas riset yaitu jasa peminjaman dan pengoperasian alat-alat riset untuk
kepentingan penelitian atau perkuliahan;
4. Penerimaan jasa penggunaan fasilitas guest house/ mess/ dan wisma.

Peningkatan nilai PNBP merupakan indikator yang menunjukkan presentase
peningkatan PNBP dari hasil penyelenggaraan riset dan SDM dibandingkan dengan
hasil tahun lalu. Nilai peningkatan PNBP dapat dihitung melalui jumlah hasil PNBP
tahun berjalan dibandingkan dengan hasil PNBP tahun lalu.

b. Peningkatan proporsi fungsional
Jumlah jabatan fungsional adalah penting untuk lembaga seperti halnya BRPSDI,
selain adanya Jabatan administratif (JA). Jumlah fungsional BRPSDI akan banyak
disumbang oleh jabatan fungsional peneliti, teknisi litkayasa dan pustakawan. Dalam
perkembangannya, BRPSDI akan berusaha meningkatkan jumlah pegawai yang
memangku jabatan fungsional sebagai penunjang aktivitasnya. Potensi penambahan
jumlah pegawai fungsional dapat diperoleh dari jumlah peneliti non kelas yang
belum menjadi fungsional peneliti, serta beberapa jabatan fungsional lainnya seperti
arsiparis dan perencana. Nilai proporsi fungsional merupakan perbandingan antara
jumlah pegawai fungsional BRPSDI dengan total jumlah pegawai BRPSDI.
c. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana
Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan
penambahan fasilitas berupa pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran baik itu
berupa pengadaan bangunan, peralatan laboratorium, alat survei atau peralatan
perkantoran. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta kelembagaan yang
berbentuk pengadaan fisik/belanja modal atau ruang lingkup akreditasi yang
dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BRSDMKP. Adapun beberapa sarana dan
prasarana BRPSDI yang direncanakan akan diadakan hingga tahun 2019 disajikan
pada Tabel 11.

Tabel 11. Keadaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana BRPSDI 2017-2019
No

Objek

1

Tanah

2

2017

Lahan perkantoran (m2)
Lahan rumah dinas
Gedung
Kantor (m2)

3

4

(m2)

-Laboratorium(m2)
-Perpustakaan

(m2)

Bangunan penunjang
Garasi (m2)
Mess/ Guest House

(m2)

Kendaraan
Kendaraan roda 4 (unit)
Kendaraan roda 2 (unit)
boat (unit)

Fasilitas (existing / kebutuhan)
2018

2019

5815,88 / 5815,88

5815,88 / 5815,88

5815,88 / 5815,88

1753 / 1753

1753 / 1753

1753 / 1753

3988 / 3988

3988 / 3988

3988 / 3988

675,75 / 675,75

675,75 / 675,75

675,75 / 675,75

60 / 60

60 / 60

60 / 60

70 / 70

207,5 / 207,5
5/5
6/6
3/3

70 / 70

207,5 / 207,5
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5/5
6/6
3/3

70 / 70

207,5 / 207,5
5/5
6/6
3/3
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5

Peralatan laboratorium & survei
conductivity meter (unit)
Microscope (unit)
Sieve (unit)
Waterbath (unit)
Incubator (unit)
Turbidity meter (unit)
Seechi Disk (unit)
Dgital caliper (unit)
Vortex (unit)
Oven (unit)
Vacum pump (unit)
Spectrophotometer (unit)
Water Wuality Checker (unit)
Sedgewick Rafter (unit)
Lux meter (unit)
Underwater camera (unit)
Nansen (unit)
GPS receiver (unit)
Balance (unit)
Refractometer (unit)
Hot plate (unit)
Atomic Absorption Spectro (unit)
Autoclave (unit)
PCR (unit)
Gel-Doc (unit)
Range Finder (unit)
Hydrophone (unit)
Sedgewick Rafter (unit)
Micro pippete (unit)
Sentrifuge (unit)
Bogorov (unit)
Folsom (unit)
Refigerator (unit)
Alat selam (unit)
Alat selam (unit)

2/2
9/9
3/3
1/1
1/1
4/4
4/4
5/5
2/2
1/1
1/2
3/3
4/4
3/3
1/1
1/1
2/2
6/6
11 / 11
3/3
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
3/3
6 / 10
1/2
0/3
0/2
4/5
8/8
8/8

2/2
9 / 11
3/3
1/1
1/1
4/4
4/4
5/6
2/2
1/1
2/2
3/3
4/4
3/4
1/1
1/1
2/2
6/6
11 / 12
3/3
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
3/3
10 / 10
2/2
3/3
2/2
5/5
8/8
8/8

2/2
11 / 11
3/3
1/1
1/1
4/4
4/4
6/6
2/2
1/1
2/3
3/3
4/4
4/4
1/1
1/1
2/3
6/8
12 / 12
3/3
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/2
1/1
3/3
6/6
2/2
3/3
2/2
5/5
8/8
8/8

d. Peningkatan proporsi kegiatan riset aplikatif dibandingkan total kegiatan
riset KP
Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan
Sesuai dengan PP No 11 Tahun 2008, bahwa kegiatan riset dibagi ke dalam 3
kategori yaitu:
Riset terapan perikanan:
a. Merupakan kegiatan riset yang memanfaatkan hasil riset dasar perikanan, dan
diarahkan untuk tujuan praktis guna memperoleh pengetahuan dan teknologi di
bidang perikanan;
b. Pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan dapat berupa pengetahuan
praktis dan teknologi terapan yang langsung dapat digunakan dalam
penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan usaha perikanan;
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c.

Yang dimaksud dengan "riset terapan perikanan", antara lain desain, rancang
bangun dan konstruksi, permodelan, pemetaan, dan pengkajian di bidang
perikanan.

Pengembangan eksperimental perikanan:
a. Merupakan kegiatan sistematik dengan menggunakan pengetahuan yang sudah
ada yang diperoleh melalui penelitian dasar perikanan dan/atau penelitian
terapan perikanan, untuk memperoleh sistem teknologi yang lebih efektif dan
efisien serta menghasilkan produk unggulan di bidang perikanan.
b. Sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien dapat berupa teknologi yang
sederhana, murah, terjangkau, adaptif, dan ramah lingkungan.
c. Produk unggulan dapat berupa produk yang memiliki nilai tambah tinggi,
berdaya saing tinggi, dan aman dikonsumsi serta terjangkau masyarakat luas.
d. Yang dimaksud dengan "pengembangan eksperimental perikanan", antara lain,
perekayasaan, scaling-up, dan inovasi teknologi di bidang perikanan.

Riset BRPSDI berpedoman pada kebutuhan dari eselon I dan stakeholder
lainnya. Hal ini didorong guna meningkatkan ketermanfaatan hasil riset pemulihan
sumber daya ikan dalam kebijakan yang akan disusun oleh Direktorat Jenderal
Teknis. Output ini diharapkan dapat menjadikan output keseluruhan menjadi riset
terapan, dengan bentuk outcome berupa data-infomasi dan rekomendasi yang akan
digunakan secara pasti oleh Ditjen Teknis lingkup KKP dan stakeholder terkait.

e. Peningkatan Kapasitas ASN lingkup BRPSDI
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia BRPSDI direncanakan dapat mencapai
optimal pada 2019. Kegiatan peningkatan ini terbagi dalam beberapa kegiatan dan
perencanaan seperti peningkatan pendidikan (formal), pelatihan teknis, workshop
dan lainnya. Peningkatan kualitas aparatur ini merupakan indikator yang
menunjukkan jumlah aparatur KKP yang telah dilatih dan lulus uji kompetensi serta
yang telah melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal (lulus pendidikan
formal). Beberapa perencanaan kebutuhan dan rencana kebutuhan pegawai BRPSDI
ditampilkan dalam Lampiran 1.

f. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut
aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau business
process; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan
dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun atau membentuk profil dan perilaku
aparatur negara dengan:
a) integritas tinggi;
b) produktivitas tinggi dan bertanggung jawab; dan
c) kemampuan memberikan pelayanan yang prima.
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Pelayanan prima adalah kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari
hasil kerja birokrasi yang profesional.

Sasaran reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikir (mindset) dan budaya kerja
(cultural set), serta sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada:
a) Kelembagaan (organisasi);
b) Budaya organisasi;
c) Ketatalaksanaan (sistem, proses, prosedur kerja yang efisien dan efektif);
d) Deregulasi birokrasi (regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, kondusif);
e) Sumber daya manusia (sdm yang kompeten, berintegritas, profesional,
berkinerja tinggi dan sejahtera);
f) Pengawasan internal (akuntabilitas kinerja); dan
g) Peningkatan kualitas pelayanan publik

g. Peningkatan Publikasi /Karya Tulis Ilmiah (KTI)
Publikasi merupakan tolok ukur kualitas suatu lembaga riset dalam menghasilkan
suatu kajian dan pelaksanaan penelitian. Sesuai dengan PERKA LIPI No 4 Tahun
2012, bahwa Karya Tulis Ilmiah dapat dibagi kedalam empat bentuk yaitu: 1) Buku
Ilmiah, 2) Bunga Rampai, 3) Majalah Ilmiah/ Jurnal Ilmiah, 4) Prosiding.
Peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi BRPSDI dapat dilakukan dengan
beberapa hal diantaranya adalah:
a. Pembentukan dewan evaluasi internal guna mensupervisi penulis BRPSDI dalam
menghasilkan KTI.
b. Memperkuat basis riset sehingga diperoleh data yang baik, runut dan lengkap.
Data yang berkualitas akan memudahkan terbentuknya KTI yang bermutu.
c. Pembentukan kelompok-kelompok diskusi ilmiah dalam memacu potensipotensi data yang dapat disusun sebagai KTI.
d. Memetakan potensi dan kemampuan SDM BRPSDI dan kesesuaian jurnal
(bidang) yang dapat mengakomodir judul-judul KTI yang diproduksi.

h. Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Publik Lembaga
Kemajuan kapasitas pelayanan lembaga pemerintah menjadi tujuan dalam
pembangunan pemerintah. Berbagai potensi diharapkan dapat dioptimalkan oleh
semua lembaga guna menyajikan bentuk pelayanan yang professional dan
mencerminkan pelayanan publik yang baik. Beberapa strategi yang akan dilakukan
BRPSDI dalam mencapai kapasitas dan pelayanan publik yang baik adalah:
1. Laboratorium Pengujian BRPSDI telah terakreditasi KAN berdasarkan ISO/IEC
17025:2008. Peningkatan kapabilitas laboratorium dengan memperoleh akreditasi
dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) meningkatkan hasil dan kepercayaan publik
pada hasil analisa penelitian di BRPSDI. Dengan meningkatnya hasil analisa dari
laboratorium, maka kualitas penelitian BRPSDI semakin meningkat. Ke depan,
Laboratorium Pengujian BRPSDI akan meningkatkan ruang lingkup parameter uji
dari yang telah ada.
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3.2

2. BRPSDI direncanakan dapat memperoleh akreditasi KNAPPP. Dalam mewujudkan
instansi pemerintah yang professional, akuntabel dan beretos kerja tinggi, BRPSDI
berkomitmen memiliki standarisasi yang sesuai berdasarkan KNAPP (Komite
Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan).
3. BRPSDI direncanakan dapat memenuhi pencapaian standard pelayanan sesuai
dengan ISO 9001 yang merupakan standar internasional di bidang sistem
manajemen mutu, dimana berdasarkan ini lembaga BRPSDI dapat memberikan
bentuk pelayanan yang terstandart, terkontrol dan dapat dipercaya.
4. BRPSDI direncanakan dapat menjadi Pusat Unggulan IPTEK Pemulihan Sumber Daya
Ikan. Kelengkapan dokumen, proposal dan rencana pengembangan akan segera
disusun.
KELEMBAGAAN

BRPSDI adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di
bidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut, yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang menangani riset kelautan dan perikanan
serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
Secara kelembagaan, berdasarkan Pasal 3 PER.17/MEN/2017 terkait tugasnya Balai
Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan;
b. pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut yang meliputi
riset pemulihan sumber daya ikan, mencakup restocking sumber daya ikan, dan
rehabilitasi/restorasi habitat;
c. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi dan pengelolaan kerja sama riset;
d. pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Penyelenggaraan fungsi BRPSDI 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 BRPSDI menjadi sangat strategis mengingat di Indonesia belum
terdapat lembaga penelitian yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan upaya
pemulihan sumber daya ikan. Dukungan hasil penelitian bagi pengelolaan sumber daya ikan
sangat diperlukan agar hasil yang akan dicapai dapat optimal dan berlandaskan kajian
ilmiah.
Pencapaian kinerja yang dilakukan BRPSDI didukung pula dengan adanya
kelembagaan yang terdiri atas struktur organisasi, kelompok riset atau laboratorium dan
jabatan fungsional lainnya. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
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PER.17/MEN/2017 Pasal 4, BRPSDI dipimpin oleh seorang Kepala dengan struktur
organisasi terdiri dari :
a. Subbagian Tata Usaha, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
keuangan, persuratan, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta
tata laksana;
b. Seksi Tata Operasional, Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evalusi, serta laporan;
c. 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
d. Kelompok Jabatan Fungsional, yang saat ini terdiri atas jabatan fungsional peneliti,
teknisi litkayasa, dan pustakawan.

Gambar 11. Struktur Organisasi BRPSDI

Dalam rangka pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan dan juga pembinaan
kepakaran, jabatan fungsional peneliti dan teknisi litkayasa di BRPSDI dikelompokkan
menjadi dua kelompok penelitian atau kelompok riset, yaitu:
1. Kelompok Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan;
2. Kelompok Riset Rehabilitasi/Restorasi Habitat.
Sejalan dengan perkembangan tugas dan fungsi BRPSDI, tidak tertutup
kemungkinan ada perubahan Kelompok Peneliti di BRPSDI pada masa-masa yang akan
datang.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1

TARGET KINERJA

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara
nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact)
dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BRSDM telah disusun
mengacu pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indikator Kinerja
BRSDM merupakan penyatuan dari 2 program yaitu
Program Penelitian dan
Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan dengan program pengembangan SDM KP,
menjadi satu program baru yaitu Program Riset dan Sumber Daya Manusia KP. Indikator
Kinerja Sasaran Strategis BRPSDI dilaksanakan melalui program BRPSDI dengan target
ditetapkan setiap tahun 2017 hingga 2019 (Tabel 12).
Tabel 12. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BRPSDI 2017 - 2019
NO
1
2

3

4
5

6

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya rekomendasi
dan masukan kebijakan
pembangunan KP yang
efektif
Terwujudnya peningkatan
kapasitas dan kapabilitas
sumber daya Riset
Perikanan dan layanan
iptek KP

Jumlah Data dan/atau Informasi
Riset Perikanan (paket)

Terwujudnya ASN BRPSDI
yang kompeten, profesional
dan berkepribadian
Tersedianya manajemen
pengetahuan BRPSDI yang
handal dan mudah diakses
Terwujudnya pranata dan
kelembagaan birokrasi
BRPSDI yang efektif,
efisien, dan berorientasi
pada layanan prima
Terkelolanya anggaran
pembangunan BRPSDI
secara efisien dan
akuntabel

Proporsi fungsional BRPSDI
dibandingkan total pegawai
BRPSDI (%)
Jumlah sarana dan prasarana, serta
kelembagaan BRPSDI yang
ditingkatkan kapasitasnya (Satker)
Indeks Kompetensi dan Integritas
BRPSDI (%)
Jumlah ASN yang ditingkatkan
kompetensinya lingkup BRPSDI
(Orang)
Persentase unit kerja BRPSDI yang
menerapkan sistem manajemen
pengetahuan yang terstandar (%)
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
BRPSDI (Nilai)
Level Maturitas SPIP BRPSDI
(Level)
Nilai SAKIP BRPSDI (Nilai)
Nilai kinerja anggaran BRPSDI (%)
Persentase Kepatuhan terhadap
SAP lingkup BRPSDI (%)
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TARGET
2017 2018 2019
1
1
2
60

65

65

1

1

1

80

80

85

65

65

70

A
(80)
2

A
(80)
2

A
(80)
2

1

A
(86)
Baik
(83)
100

2

A
(86)
Baik
(83)
100

2

A
(86)
Sangat
Baik
(90)
100
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4.2

KERANGKA PENDANAAN

Program Riset BRPSDI dalam Rancangan Renstra mengusulkan rencana pendanaan
melalui APBN tahun 2017-2019. Anggaran tersebut akan digunakan setiap tahunnya untuk
membiayai kegiatan riset, manajerial dan pendukungnya sebagaimana dituangkan dalam
RKA-KL dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja BRPSDI.
Tabel 13. Kerangka pendanaan BRPSDI 2017 - 2019
Program/Kegiatan

Tahun

2017

2018

2019

Data dan atau Informasi Riset Perikanan

917.055.000

735.660.000

950.000.000

Sarana Prasarana Riset

300.000.000

313.369.000

400.000.000

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
Layanan Perkantoran
Total

389.068.000
9.162.574.000

10.768.697.000

446.808.000
9.052.070.000

10.547.907.000
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450.000.000
9.362.574.000

11.162.574.000
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BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (Renstra BRPSDI) Tahun
2017-2019 disusun karena adanya perubahan organisasi dalam Badan Riset dan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Renstra BRPSDI 2017-2019 merupakan dokumen
yang disusun untuk menjabarkan strategi program dan target yang akan dicapai. Renstra
BRPSDI menjadi arahan penyelenggaraan program dan kegiatan manajerial dan riset
BRPSDI untuk mencapai sasaran-sasaran strategis BRSDM KP dengan memenuhi aspek
akuntabilitas.
Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra BRPSDI
Tahun 2017-2019 memerlukan komitmen, koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara
seluruh pihak agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan
dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas riset
pemulihan sumber daya ikan. Penelaahan terhadap Renstra BRPSDI ini masih diperlukan
untuk upaya penyempurnaan format kebijakan dan dukungan kegiatan bagi Pusat Riset
Perikanan dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan agar dapat
mencapai hasil yang optimal.

Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan
Dr. Joni Haryadi D., S.Pi., M.Sc.
NIP. 19730603 200312 1 002
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Lampiran 1. Status dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai BRPSDI 2017-2019
A. Identifikasi dan kebutuhan SDM berdasarkan pendidikan di BRPSDI
Pendidikan

Status 2017

SD
SLTP
SLTA
D3
D4
S1
S2
S3
Jumlah

1
0
15(-1)
2
1
13
8
5
45(-1)

Keterangan: (- angka): Purnatugas; (+ angka): Kebutuhan Pegawai

Kebutuhan

2018
1
0
14
2
1
13(+2)
8(-1)(+3)
5
(-1)(+5)
44

2019
1
0
14(-2)
2(+3)
1
(-1)(+3)
13
7(+3)
5
(-3)(+9)
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B. Identifikasi dan kebutuhan SDM berdasarkan jabatan di BRPSDI
Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Jabatan Fungsional
Peneliti Utama
Peneliti Madya
Peneliti Muda
Peneliti Pertama
Teknisi Litkayasa Penyelia
Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan
Teknisi Litkayasa Pelaksana
Teknisi Litkayasa Pemula
Pustakawan
Jabatan Pelaksana
Analis Hasil Penelitian
Bendahara
Pengadministrasi Kepegawaian
Pengadministrasi Keuangan
Pengelola Barang Milik Negara
Penata Laporan Keuangan
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
Pengadministrasi Umum
Pengelola Kepegawaian
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
Pengadministrasi Persuratan
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
Teknisi Laboratorium
Perencana
Arsiparis
Pranata Humas
Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Pengolah Data
Total
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Status dan Kebutuhan
2017
2018
2019
3
6
8
2
2
2
3
1
1

3
8
8
2
2
2
3
1
1

3
8
7
4
1
3
2
2
1

45

48

52

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
0
0
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
0
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
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C. Identifikasi dan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan disiplin ilmu di BRPSDI
Disiplin Ilmu

Ilmu Perikanan/Perairan
Ilmu Kelautan/Oseanografi
Ilmu/Teknik Lingkungan
Biologi/Ekologi
Genetika
Akustik
Ekonomi Sumberdaya Lingkungan
Penginderaan Jauh dan SIG
Kimia Analisis
Kepustakaan
Ekonomi/Akuntansi
Manajemen SDM
Administrasi Negara
Teknik Informatika
SMA/SMK/SUPM
Jumlah

Status dan Kebutuhan
2017
2018
2019
14
14
14
5
6
7
2
2
3
2
3
3
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
16
15
13
45

48

52

D. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia BRPSDI (2017 – 2019).
Program

Tugas Belajar
Izin Belajar
Diklat Prajabatan
Diklat Fungsional Peneliti
Diklat Kepemimpinan (DIKLATPIM)
Pelatihan Jangka Pendek (BIMTEK/Kursus/Training)
Seminar dan workshop

Sumber Daya Manusia
2017
2018
2019
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
2
3
3
8
10
12
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Lampiran 2. Sarana Prasarana BRPSDI yang Terfasilitasi
2017
Alat Laboratorium
Alat Survei
Penambahan Daya Listrik

2018
Alat Laboratorium
Alat Survei
Peralatan Perkantoran
Pengolah Data dan Komunikasi

Rencana Strategis Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan 2017-2019

2019
Alat Laboratorium
Alat Survei
Kendaraan Operasional
Pengolah Data dan Komunikasi
Peralatan Perkantoran
Gedung dan lahan kantor
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