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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap pemerintah bertugas untuk menyelenggarakan 

pemerintahan yang baik untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan 

mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk itu diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, 

jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan 

didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa 

asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian 

hukum, asas teftib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas 

keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas 

akuntabilitas.  

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa 

asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi 

Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan 

setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan 
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fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan 

didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-

masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang 

disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan 

penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku 

kepala pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi 

pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) 

 
B. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan Kota 

Palangka Raya Tahun 2019 memiliki maksud sebagai perwujudan 

kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan Kota 

Palangka Raya Tahun 2019 berisi hasil evaluasi berupa analisis 

akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan 

visi sebagaimana dalam Renstra Dinas Perikanan Kota Palangka Raya 

Tahun 2018-2023, sedangkan tujuannya antara lain adalah : 

 Memberikan informasi capaian kinerja, tingkat keberhasilan dan 

kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggug jawab Dinas 

Perikanan Kota Palangka Raya yang kemudian digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sektor perikanan  

 Mewujudkan transparansi dan kredibilitas instansi pemerintah. 

 Mewujudkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan. 
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C. Gambaran Umum 

1. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota 

Palangka Raya, Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan 

dalam bidang pengembangan perikanan. 

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Dinas 

Perikanan Kota Palangka Raya mempunyai fungsi, sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang perikanan sesuai 

dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang pengembangan potensi perikanan; 

c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan pengembangan potensi perikanan; dan 

d. Pengelolaan urusan keserikatan. 

 
2. Struktur Organisasi 

Susunan  Organisasi  Dinas  Perikanan Kota Palangka Raya 

terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) 

Bidang, 12 (dua belas) Seksi dan 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut: 

a) Kepala Dinas  

b) Kelompok Jabatan Fungsional 

c) Sekretariat terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; 

3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

d) Bidang Perikanan Budidaya 

1. Seksi Budidaya 

2. Seksi Pembenihan dan Kesehatan Ikan 

3. Seksi Produksi Perikanan Budidaya 

e) Bidang Perikanan Tangkap 
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1. Seksi Perlindungan Potensi Perikanan Tangkap 

2. Seksi Pelestarian dan Pemuliaan Ikan 

3. Seksi Produksi Perikanan Tangkap 

f) Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan 

1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 

2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 

3. Seksi Pendataan, Inventarisasi  dan Pengembangan Sarana 

Prasarana Perikanan 

g)  Bidang Pemberdayaan Sumber  Daya  Perikanan 

1. Seksi  Pemberdayaan Nelayan/Pembudidaya Kecil dan 

Pengembangan Iptek 

2. Seksi Kelembagaan, Pengembangan Usaha dan Investasi 

3. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 

 
3. Uraian Tugas 

a. Uraian Tugas Kepala Dinas 

(1) Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan 

kebijakan operasional dinas, mengendalikan, membina dan 

memberikan pelayanan teknis di bidang perikanan serta 

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan kota secara terpadu 

bersama-sama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut : 

a. Merencanakan dan menyusun kebijakan Dinas berdasarkan 

Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku; 

b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di perikanan  

berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

c. Menyelenggarakan kegiatan di perikanan; 

d. Mengkoordinir kegiatan Sekretaris dan para Kepala Bidang 

di Lingkungan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya sesuai 

petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga diperoleh 

sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas; 
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e. Mengarahkan dan mengatur Sekretaris dan para Kepala 

Bidang dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan 

petunjuk dan ketentuan yang berlaku; 

f. Membina kegiatan administrasi, Organisasi dan Tatalaksana 

Dinas Perikanan Kota Palangka Raya sesuai petunjuk dan 

ketentuan yang berlaku agar tercapai hasil yang optimal; 

g. Mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan kegiatan dan 

program di Bidang Perikanan untuk menentukan skala 

prioritas dalam penyelenggaraannya dan program tahun 

berikutnya; 

h. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. Meneliti surat-surat masuk dan keluar, nota dinas dan nota 

pertimbangan serta arah disposisi baik kepada pimpinan 

tingkat atas maupun pimpinan terbawah sesuai petunjuk dan 

ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dan 

kekeliruan; 

j. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang 

dicapai sebagai bahan penilaian untuk pengajuan Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP);  

k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas 

Perikanan Kota Palangka Raya berdasarkan pelaksanaan 

kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai 

bidang tugas. 

 
b.   Uraian Tugas Sekretaris 

(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 

administrasi kepada semua unsur di Dinas Perikanan Kota 

Palangka Raya meliputi administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan, urusan perencanaan, evaluasi dan mengkoordinir 

penyusunan RENJA, RENSTRA, LKIP, LKPJ, LPPD, Perjanjian 
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Kinerja, SOP, RKA dan DPA Dinas Perikanan Kota Palangka 

Raya; 

(2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut : 

a. Membuat Rencana Kerja dan langkah-langkah kegiatan 

Sekretariat Dinas Perikanan Kota Palangka Raya sebagai 

acuan pelaksanaan tugas; 

b. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepada 

Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat sesuai 

dengan bidang tugas masing-masing agar tugas-tugas 

dapat dilaksanakan dengan baik; 

c. Memberi petunjuk kepada para Kepala Sub Bagian di 

Lingkungan Sekretariat baik tertulis maupun lisan agar 

tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku; 

d. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja para Kepala Sub 

Bagian di Lingkungan Sekretariat sesuai dengan petunjuk 

agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan; 

e. Melaksanakan administrasi kepegawaian, meliputi proses 

usulan kenaikan pangkat,  menyusun DUK, Daftar 

Nominatif dan Formasi PNS, Diklat PNS, Surat Ijin, Cuti, 

Sakit, serta menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir 

PNS; 

f. Melaksanakan administrasi keuangan, perencanaan 

anggaran dan penyiapan dana serta pertanggungjawaban 

keuangan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan 

yang berlaku; 

g. Melaksanakan administrasi perlengkapan meliputi 

inventarisiasi aset dinas, pemeliharaan barang, membuat 

usulan / mengadakan ATK dan perlengkapan Rumah 

Tangga Kantor serta menyusun Rencana Tahunan Barang 

Unit ( RTBU ) sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. Mengkoordinir seluruh satuan organisasi di Lingkungan 

Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya 
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dalam rangka menyusun RENJA, RENSTRA, LKIP, LKPJ, 

LPPD, Penjanjian Kinerja, SOP, RKA dan DPA Dinas 

Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya; 

i. Merumuskan usulan pengangkatan / pemberhentian 

Bendahara Pengeluaran, P2BJ, Pemeriksa Barang, 

Bendahara Barang di Lingkungan Dinas Perikanan Kota 

Palangka Raya; 

j. Melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, dan 

urusan lainnya yang belum diuraikan pada bidang lain; 

k. Mengkoordinir penyusunan laporan berkala Dinas 

Perikanan Kota Palangka Raya dan para Kepala Bidang; 

l. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja 

yang dicapai sebagai bahan penilaian untuk pengajuan 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai 

(PKP); 

m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan 

Sekretariat berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan 

sebagai bahan masukan bagi pimpinan; 

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai 

bidang tugas. 

 
c. Uraian Tugas Bidang Perikanan Budidaya 

(1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok 

mengelola urusan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud Bidang Perikanan Budidaya; 

(2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Merencanakan Operasional bidang perikanan budidaya 

dengan inventarisasi, identifikasi potensi budidaya 

perikanan, pakan ikan, hama dan penyakit ikan serta 

produksi perikanan budidaya; 

b. Mengkoordinasikan program bidang perikanan budidaya 

berdasarkan inventarisasi, identifikasi dan pemantauan 
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dalam pemetaan potensi pengembangan kawasan perikanan 

budidaya; 

c. Melaksanakan pemantauan tentang identifikasi peredaran 

obat – obatan, bahan kimia, residu obat ikan, kontaminan 

dan produk biologis pada system produksi budidaya; 

d. Melaksanakan pembagian tugas dan memberi 

bimbingan/petunjuk pelaksanaan kepada bawahan baik 

secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih 

lanjut dan tidak terjadi penyimpangan/kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas; 

e. Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil 

kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya; 

f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan 

sebagai bahan masukan bagi pimpinan; 

g. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang 

dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai 

(SKP); dan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan sesuai bidang tugas. 

 
d. Uraian Tugas Bidang Perikanan Tangkap  

(1) Kepala Bidang Perikanan Tangkap, mempunyai tugas pokok 

merencanakan Operasional, melaksanakan penyiapan 

koordinasi, memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan 

kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan dan 

prosedur yang berlaku; 

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Merencanakan operasional penyiapan rencana 

program/kegiatan bidang perikanan tangkap, berdasarkan 

RPJM dan peraturan Pemerintah Kota Palangka Raya 

pelaksanaan perlindungan potensi perikanan tangkap di 
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wilayah perairan umum (sungai, danau, rawa dan perairan 

gambut); 

b. Melaksanakan penjadwalan program dan kegiatan 

perlindungan potensi perikanan tangkap, pelestarian dan 

pemuliaan ikan local dan produksi perikanan tangkap di 

wilayah perairan umum (sungai, danau, rawa dan perairan 

gambut) berdasarkan capaian target kinerja agar dapat 

terlaksana sesuai ketentuan penanganan permasalahan yang 

ada pada bidang perikanan tangkap sehingga dapat berjalan 

baik dan tepat waktu; 

c. Melaksanakan perumusan, koordinasi, sosialisasi dan 

fasilitasi pelaksanaan program dan kebijakan perikanan 

tangkap dengan kegiatan perlindungan potensi perikanan 

tangkap, pelestarian dan pemuliaan ikan lokal dan produksi 

perikanan tangkap di wilayah perairan umum (sungai, 

danau, rawa dan perairan gambut), sebagaimana ketentuan 

dan aturan yang berlaku pada bidang perikanan tangkap; 

d. Melaksanakan pembagian tugas dan memberi bimbingan / 

petunjuk pelaksanaan kepada bawahan baik secara lisan 

maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut dan 

tidak terjadi penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

e. Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil 

kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya; 

f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan 

sebagai bahan masukan bagi pimpinan; 

g. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang 

dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai 

(SKP); 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan sesuai bidang tugas; 
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e.  Uraian Tugas Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan 

(1) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai 

tugas pokok menginventarisasi, identifikasi, perencanaan 

pengembangan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan 

prasarana perikanan. 

(2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana seksi sarana dan prasarana budidaya 

sesuai dengan rencana kerja dinas; 

b. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

standarisasi kapal dan alat tangkap ikan yang laik laut, laik 

tangkap dan laik mutu, untuk menjamin keselamatan 

nelayan, keamanan konsumen dan keselamatan 

sumberdaya ikan; 

c. Melaksanakan pengolahan dan evaluasi cek fisik dokumen 

terhadap semua alat tangkap dan alat bantu perikanan; 

d. Menyusun dan melaksanakan kajian/analisis teknologi 

terkait kebutuhan dan kelayakan teknis pengembangan, 

pembangunan dan operasional sarana/prasarana kelautan 

dan perikanan; 

e. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, peta potensi dan 

rancang bangun sarana dan prasarana serta skala prioritas 

pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta 

operasional sarana dan prasarana kelautan dan perikanan; 

f. Melaksanakan pembinaan peneapan teknologi, 

pemeliharaan sarana  prasarana kelautan dan perikanan 

untuk mengevaluasi/memantau pelaksanaannya; 

g. Melaksanakan pembagian tugas dan memberi 

bimbingan/petunjuk pelaksanaan kepada bawahan baik 

secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses 

lebih lanjut dan tidak terjadi penyimpangan/kesalahan 

dalam pelaksanaan tugas; 
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h. Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil 

kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja 

selanjutnya; 

i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan 

sebagai bahan masukan bagi pimpinan;  

j. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja 

yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP); 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan sesuai bidang tugas. 

 
f. Uraian Tugas Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Perikanan 

(1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Perikanan 

mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan teknis usaha perikanan, kelembagaan dan investasi 

serta pengembangan informasi dan teknologi pemanfaatan 

sumberdaya perikanan. 

(2) Uraian Tugas pokok dan fungsi: 

a) Menyusun program dan kegiatan bidang pengembangan 

sumberdaya perikanan; 

b) Merumuskan kebijakan teknis pengembangan 

sumberdaya perikanan melalui pembinaan mutu dan 

pemasaran, promosi, serta pengembangan kelembagaan 

dan investasi,iptek dan pemberdayaan nelayan/ 

pembudidaya; 

c) Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi 

pengembangan sumberdaya perikanan melalui pembinaan 

mutu dan pemasaran, promosi serta pengembangan 

kelembagaan dan investasi, iptek dan pemberdayaan 

nelayan/ pembudidaya; 

d) Melaksanakan pembagian tugas dan memberi 

bimbingan/petunjuk pelaksanaan kepada bawahan baik 

secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses 



 

 

 
 

12

lebih lanjut dan tidak terjadi penyimpangan/kesalahan 

dalam pelaksanaan tugas; 

e) Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil 

kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja 

selanjutnya;    

f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan 

sebagai bahan masukan bagi pimpinan;  

g) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja 

yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP); 

h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan sesuai bidang tugas. 

  

 

D. Dasar Hukum 

a) Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2753); 

b) Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;  

d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
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Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578) ; 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ; 

h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi  Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah ; 

i) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 

Nomor 30) ; 

j) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya 

(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 1) ; 

k) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka RayaTahun 

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 

Nomor 17); 

l) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
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Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 

Nomor 10); 

m) Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 54 Tahun 

2017) ; 

 

E. Sistematika 

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan  Kota Palangka Raya Tahun 2019  

adalah sebagai berikut : 

KATA PENGANTAR 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

DAFTAR ISI 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Maksud dan Tujuan 

C. Gambaran Umum 

D. Dasar Hukum 

E. Sistematika 

F. Aspek Strategis Organisasi 

G. Permasalahan Utama 

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 

A. Perencanaan Strategis 

B. Perjanjian Kinerja 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Pencapaian Kinerja 

1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 

2019 

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Realisasi 

Tahun Sebelumnya. 

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target 

Jangka Menengah. 
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4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar 

Nasional 

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan  serta Rencana 

Aksi yang dilakukan 

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya 

7. Analisis Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan/ 

Kegagalan 

B. Akuntabilitas Keuangan 

BAB IV PENUTUP 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 
F. Aspek Strategis Organisasi 

Visi dan Misi Dinas Perikanan Kota Palangka Raya dalam mengisi 

dan menjalankan pembangunan di bidang perikanan di Kota Palangka 

Raya sesuai dan selaras dengan RPJMD Tahun 2019 – 2023 Kota Palangka 

Raya.  

Dalam upaya pelaksanaan di atas dan sesuai dengan tupoksi yang 

diemban, maka Dinas Perikanan menetapkan beberapa Aspek strategis 

yang akan menjadi prioritas pembangunan di bidang Perikanan dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun. Kota Palangka Raya, terdiri dari 5 Kecamatan. 

Memiliki potensi sumberdaya Perikanan yang dapat dikembangkan dan 

menjadi sumber ekonomi baru dalam menunjang pembangunan dalam 

peningkatan roda perekonomian.  

Di bidang perikanan, Kota Palangka Raya terdapat lebih kurang 

104 buah danau, dengan total luas sekitar 636,10 Ha. Danau–danau ini 

tersebar di berbagai wilayah Kota palangka Raya. Pada Kecamatan Bukit 

Batu terdapat 45 buah danau (281,5 Ha), Kecamatan Rakumpit 42 buah 

(167,6 Ha), Kecamatan Sabangau 10 buah (62 Ha), Kecamatan Pahandut 4 

buah (90 Ha), dan Kecamatan Jekan Raya 3 buah (35 Ha). Masing-masing 

danau ini memiliki keunikan dan karakteristik sendiri. Namun secara 

umum, danau-danau yang ada di Kota Palangka Raya merupakan danau 

oxbow, dimana secara hidrologis sumber airnya atau suplai airnya berasal 

dari limpasan sungai utama (Sungai Kahayan dan Sungai Rungan). 
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Potensi perikanan di perairan umum Kota Palangka Raya sangat banyak 

sekali jenisnya seperti Betok, Biawan, Belida, Baung, Sepat. Budidaya ikan 

dalam keramba dilakukan di sungai, danau, dan kolam dimana 

perkembangannya cukup menggembirakan. Budidaya keramba 

merupakan usaha perikanan/nelayan yang cocok untuk dikembangkan 

dan secara alami mudah disesuaikan dengan perairan dan musim. 

Beberapa pendukung usaha perikanan yang dapat dimanfaatkan antara 

lain: 

 Sungai dan danau sebagai tempat budidaya pembesaran 

 Balai Benih Ikan ( BBI ) 

 Pasar Benih Ikan ( PBI ) 

 
G. Permasalahan Utama 

1) Adanya Perubahan DPA-SOPD  di sepanjang tahun 2019 membuat 

kinerja Dinas tidak optimal karena menimbulkan beberapa kendala 

teknis administratif. 

2)  Indikator Kinerja program dan kegiatan yang disusun masih belum 

mengakomodir target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 

Kota Palangka Raya. 

3) Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur Perikanan  

Infrastruktur perikanan merupakan faktor penunjang dalam 

pembangunan. Kebutuhannya tidak dapat diabaikan karena 

fungsinya yang vital dan sangat dibutuhkan.  

4)  Kurangnya pelaku utama dalam pengelolaan benih/bibit, 

budidaya dan sarana produksi perikanan. Peningkatan populasi 

dan produksi ikan dipengaruhi oleh banyaknya pembudidaya ikan, 

dan investor. 

5) Terbatasnya penerapan teknologi dan intensifikasi usaha budidaya 

perikanan.  

6) Masih lemahnya kelembagaan perikanan dan Pengembangan 

kapasitas SDM di bidang Perikanan.   

7)  Masih banyak peternak dan pembudidaya ikan yang 

berpendapatan rendah.  
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8)  Lemahnya pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan. 

9) Belum adanya kejelasan penetapan kawasan usaha perikanan.  

10) Penurunan dan atau perubahan jumlah, ukuran, dan jenis ikan yang 

tertangkap.  

11) Menurunnya kondisi ekosistim, perairan umum (perairan sungai, 

danau, rawa dan gambut).  

12)  Perlunya Penyediaan pangan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal 

(ASUH).  

13)  Perlunya Penyediaan sarana dan prasarana pembenihan, produksi 

dan pasca panen di bidang perikanan.  

14) Daerah endemic beberapa penyakit ikan. 


