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I. PENDAHULUAN 

 
A.  Latar Belakang 

 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 

yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang 

tersedia.  Disamping itu perencanaan  adalah fungsi organik manajemen yang 

dikoordinasikan oleh suatu lembaga perencana dan selanjutnya diikuti oleh 

fungsi-fungsi organik lainnya. 

 Kegiatan perencanaan dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi yang 

kemudian dituangkan antara lain dalam Rencana Kerja yang juga merupakan 

Kegiatan Operasional.  Pelaksanaan tugas kegiatan dari masing-masing bagian 

dalam lembaga perencana diutamakan mampu menerapkan prinsip-prinsip 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik 

dilingkungan masing-masing maupun antar unit organissi lainnya sesuai dengan 

tugas pokok masing-masing. 

 Dalam era desentralisasi, yang berarti “daerah membangun dirinya sendiri” 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diperlukan 

kesadaran yang menyangkut hak dari kewajiban setiap warga masyarakat.  

Dengan demikian masyarakat tidak lagi sebagai obyek pembangunan tetapi 

dilibatkan sebagai subyek pembangunan.  Untuk itu faktor kunci sebagai 

tumbuhnya kesadaran masyarakat terletak antara lain pada : 

a. Persepsi dari masyarakat luas terhadap tujuan dan arah perencanaan 

pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan; 

b. Meningkatkan permintaan pelayanan prima kepada masyarakat oleh aparat 

perencana pembangunan; 

c. Keikut sertaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan 

pembangunan; 

d. Adanya perasaan dari masyarakat untuk turut/dapat menikmati hasilnya; 

e. Ditumbuhkembangkannya rasa ikut memiliki dan untuk memelihara; 

f. Tuntutan setiap kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus 

akuntabel. 
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Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya 

Tahun 2021 ini merupakan implementasi dari penetapan RPJMD Kota Palangka 

Raya sesuai Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-

2023 serta adanya perubahan dalam struktur APBD Kota Palangka Raya Tahun 

Anggaran 2021 dalam pencapaian indikator kinerja daerah prioritas yang 

mencakup alokasi sumber daya berupa Program dan Kegiatan dengan sumber 

dana dari APBD Kota Palangka Raya dengan pencapaian kinerja yang diatur dalam 

RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) 

Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023. 

 

B.  Landasan Hukum 

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Organisasi 

Perangkat Daerah (Renja Perubahan – SOPD) Dinas Perikanan Kota Palangka 

Raya Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut. 

a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 junto Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 

b. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kab/Kota; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 



3 
 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312);  

g. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya; 

h. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-

2023; 

i. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupoksi dan Tata Kerja Dinas Kota 

Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47). 

 

C.  Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Renja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan-PD) 

Tahun 2021 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara 

umum akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya untuk tahun 2021. 

Tujuan penyusunan Renja Perubahan PD Dinas Perikanan Kota Palangka Raya 

Tahun 2021 ini adalah : 

a. Mendukung perencanaan tahunan daerah yang memenuhi peraturan 

perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta 

prinsip - prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). 

b. Meningkatkan persepsi dari masyarakat luas terhadap tujuan dan arah 

perencanaan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan; 

c. Meningkatkan permintaan pelayanan prima kepada masyarakat oleh aparat 

perencana pembangunan; 

d. Keikut sertaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan 

pembangunan; 

e. Adanya perasaan dari masyarakat untuk turut/dapat menikmati hasilnya; 

f. Ditumbuhkembangkannya rasa ikut memiliki dan untuk memelihara; 
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g. Tuntutan setiap kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus 

transparan dan akuntabel. 

 

D.  Sistematika Penulisan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagaimana dalam 

Peraturan Menteri dimaksud di atas menyebutkan bahwa Penetapan 

Rancangan Akhir Renja PD dilakukan dengan Pengesahan oleh Kepala Daerah, 

selanjutnya Kepala SOPD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman 

dilingkungan SOPD dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas SOPD 

pada tahun anggaran berkenaan. 

Sehubungan dengan itu, disusun Renja Perangkat Daerah Perubahan 

Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Tahun 2021 sebagaimana yang akan 

dijabarkan dalam sistematika sebagai berikut : 

 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Landasan Hukum 

C. Maksud dan Tujuan 

D. Sistematika Penulisan 

 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD BERJALAN 

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II 

B. Analisis Kinerja Pelayanan PD 

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 
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E. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

A. Tujuan dan Sasaran Renja PD 

B. Program dan Kegiatan 

 

BAB IV. PENUTUP 
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II.  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN BERJALAN 
 

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II 

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas 

Perikanan Kota Palangka Raya sampai dengan Triwulan II yang meliputi pencapaian 

kinerja program dan kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana 

kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, 

mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta 

hambatan dan permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II pelaksanaan 

DPA- Perangkat Daerah (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah). Jenis 

program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perangkat Daerah terkait 

pelaksanaan DPA-PD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah) Dinas 

Perikanan Kota Palangka Raya Tahun 2021 yang sedang berjalan. Laporan evaluasi 

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam 

dokumen Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018. 

A.1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Tahun 2021 

sampai dengan Triwulan II  Tahun 2021 disajikan pada sebagai berikut. 

Tujuan  Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja 
RPJMD Target Capaian % 

PROGRAM 
PRIORITAS 

PEMBANGUNAN  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Meningkatkan 
Perekonomian 
Daerah 

Meningkatnya 
produksi 
perikanan 

Meningkatkan 
produksi 
perikanan 
budidaya dan 
perikanan 
tangkap 

 Peningkatan 
produksi 
perikanan. 

  
 Peningkatan 

sarana 
prasarana 
perikanan. 

  
 Pelestarian 

sumberdaya 
perikanan 
diperairan 
umum. 

  
Peningkatan 
produksi 
produk olahan 
rumah tangga 
perikanan 
yang dibina 

Produksi 
perikanan 
Budidaya  (Ton) 

21.278,2
1 

5.210,96  24,49 Pengembangan 
budidaya 
perikanan 

Jumlah Produksi 
Perikanan 
Tangkap (Ton) 

3.250,00 653,16 20,10 Pengembangan 
perikanan tangkap 
 

Jumlah Perairan 
Umum 
yang dilestarikan 
(Perairan Umum) 

3,00 0,00 0,00 pemberdayaan 
masyarakat dalam 
pengawasan dan 
pengendalian 
sumberdaya 
kelautan 

Jumlah Produksi 
produk 
olahan rumah 
tangga 
perikanan yang 
dibina 
(Ton/Tahun) 

38,8851
75 

17,13 44,05 Optimalisasi 
pengelolaan dan 
pemasaran 
produksi 
perikanan 

Catatan : Data Realisasi Capaian Target Produksi Perikanan sampai dengan Triwulan II 2021 
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A.2. Evaluasi Realisasi Keuangan 

Secara umum program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya 

Tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.874.772.453,00 dengan 

rincian sebagai berikut :  

- Belanja Operasi sebesar Rp. 8.582.272.453,00 dengan rincian : 

a. Belanja Pegawai : Rp. 4.924.918.603,00 

b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 3.657.353.850,00  

- Belanja Modal sebesar Rp. 292.500.000,00 dengan rincian :  

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp.   37.500.000,00 

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 255.000.000,00 

Anggaran dan realisasi belanja jika diuraikan sesuai program dan kegiatan 

disajikan pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel II.A.2. Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Sampai Dengan Bulan Juni 2021 

No. SKPD Uraian Pagu (Rp) 

Realisasi  

Keterangan Fisik Keuangan  

% Rp. % 

                  

   Dinas 
Perikanan 

RINCIAN BELANJA   8.874.772.453,00  42,00  2.661.545.275,00  29,99    

                  

    A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.106.549.054,00          

    I Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.752.958.603,00          

    1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.752.958.603,00  55,00  2.114.000.983,00  44,48    
                  

    II Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 77.117.500,00   -   -   -    

    1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 57.117.500,00   -   -   -    

    2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00   -   -   -    
                  

    III Administrasi Umum Perangkat Daerah 371.586.000,00          

    1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor 10.000.000,00  100,00  9.955.000,00  99,55    

    2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000,00  55,00  36.297.900,00  48,40    

    3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 78.136.000,00  40,00  27.775.000,00  35,55    

    4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 208.450.000,00  30,00  21.649.600,00  10,39    
                  

    IV Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 722.124.451,00          

    1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 171.966.451,00  45,00  71.194.587,00  41,40    

    2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.500.000,00   -   -   -   Proses pelaksanaan 
pekerjaan 

    3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 512.658.000,00  45,00  209.618.855,00  40,89    
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No. SKPD Uraian Pagu (Rp) 
Realisasi  

Keterangan Fisik Keuangan  
% Rp. % 

    V Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

182.762.500,00          

    1 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

132.762.500,00  40,00  47.247.000,00  35,59    

    2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  30.000.000,00  40,00  11.050.000,00  36,83    

    3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00  75,00  12.474.000,00  62,37    
                  

    B. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap        1.613.223.399,00          

    I Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, 
Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 
(satu) Daerah Kabupaten/Kota 

                  
1.588.223.399,00  

        

    1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 12.500.000,00  35,00  3.600.000,00  28,80    

    2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 929.973.399,00   -   -   -  Proses Tender 

    3 Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 645.750.000,00   -   -   -  Proses Pelaksanaan 
Pekerjaan 

                  

    II Pemberdayaan Nelayan Kecil dam Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00   -   -   -    

    1 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 
Nelayan Kecil 

 25.000.000,00   -   -   -    

                  

    C. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya            547.500.000,00          

    I Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil 20.000.000,00          

    1 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, 
Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan 
Pelatihan 

20.000.000,00   -   -   -    

                  

 

 

 



10 
 

 

No. SKPD Uraian Pagu (Rp) 
Realisasi  

Keterangan Fisik Keuangan  
% Rp. % 

    II Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 527.500.000,00          

    1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

12.500.000,00   60,00  6.100.000,00  48,80    

    2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

250.000.000,00   -   -   -    

    3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

 160.000.000,00  35,00  45.086.100,00  28,18    

    4 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

15.000.000,00   -   -   -    

    5 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 90.000.000,00   15,00  6.000.000,00  6,67    
                  

    D. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan            180.000.000,00          

    I Pengawasan Sumber daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, 
Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan 
Dalam Kabupaten/Kota 

180.000.000,00          

    1 Pengawasan Sumber daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, 
Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam 
Kabupaten/Kota 

180.000.000,00  15,00  22.396.250,00  12,44    

                  

    E. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan            427.500.000,00          

    I Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi 
Usaha Skala Mikro dan Kecil 

25.000.000,00          

    1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil 
Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

25.000.000,00   -   -   -    

                  

    II Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha 
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 

75.000.000,00          

    1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada 
Usaha Pegolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 

75.000.000,00   -   -   -   Proses Pengadaan 
Barang 
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No. SKPD Uraian Pagu (Rp) 
Realisasi  

Keterangan Fisik Keuangan  
% Rp. % 

                  

    III Penyediaan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 
(satu) Daerah Kabupaten/Kota 

327.500.000,00          

    1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan 
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

12.500.000,00  25,00  2.600.000,00  20,80    

    2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil 
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

315.000.000,00  10,00  14.500.000,00  4,60  Proses Tender 

                  

JUMLAH BELANJA       8.874.772.453,00            42,00  2.661.545.275,00  29,99    
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B. Analisis Kinerja Pelayanan PD 

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap 

capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai 

dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam 

rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. 

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah digunakan beberapa 

indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator 

Kinerja Kunci (IKK), dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah 

dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. 

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan 

kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kota Palangka Raya 

Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel II. B.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Tahun 2021 

TUJUAN  SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR 
KINERJA RPJMD 

TARGET 
2020 

PROGRAM PRIORITAS 
PEMBANGUNAN  INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU 

ANGGARAN (Rp) 

1 2 3 4 5 6 9    

Meningkatkan 
Perekonomian 
Daerah 

Meningkatnya 
Sektor 
Industri 
Pengolahan. 

Meningkatkan produksi 
perikanan budidaya dan 
perikanan tangkap 

 Peningkatan produksi 
perikanan. 

  
 Peningkatan sarana 

prasarana perikanan. 
  
 Pelestarian sumberdaya 

perikanan diperairan 
umum. 

  
Peningkatan produksi 
produk olahan rumah 
tangga perikanan yang 
dibina 

Jumlah Produksi 
perikanan Budidaya  
(Ton) 

21.278,21 Pengembangan budidaya 
perikanan 

Produksi perikanan 
Budidaya  (Ton) 

21.278,21 955.673.318,75 

Jumlah Produksi 
Perikanan Tangkap 
(Ton) 

3.250,00 Pengembangan perikanan 
tangkap 
 

Jumlah Produksi 
Perikanan Tangkap 
(Ton) 

3.250,00 151.100.000,00 

Pemberdayaan Masyarakat 
Dalam Pengawasan Dan 
Pengendalian Sumberdaya 
Kelautan 

Jumlah Perairan Umum 
Yang dilestarikan 

3,00 106.400.000,00 
Jumlah Perairan 
Umum 
yang dilestarikan 
(Perairan Umum) 

3,00 

Jumlah Produksi 
produk 
olahan rumah tangga 
perikanan yang dibina 
(Ton/Tahun) 

38,885175 Optimalisasi pengelolaan dan 
pemasaran produksi perikanan 

Jumlah Produksi produk 
olahan rumah tangga 
perikanan yang dibina 
(Ton/Tahun) 

38.885175 454.175.000,00 
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a) Program Pengembangan Perikanan Budidaya 

 Faktor Penyebab Keberhasilan 

Keberhasilan capaian kinerja pada produksi perikanan budidaya 

ini karena didukung oleh faktor keberhasilan program dan kegiatan 

tahun sebelumnya antara lain bantuan bibit, pakan, dan sarana 

prasarana perikanan. Disamping itu karena situasi alam diwilayah Kota 

Palangka Raya sangat mendukung untuk pengembangan komoditas ini, 

serta pasar yang terbuka, dan minat masyarakat dan pelaku usaha yang 

tinggi untuk mengembangkan komoditas ini. 

 

 Faktor Penyebab Kegagalan 

Pencapaian produksi benih ikan tahun 2019 masih dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab ketidakoptimalan 

produksi benih ikan antara lain : 

- Bahwa sistem pengairan masih mengandalkan musim hujan, 

sehingga pada saat kemarau saluran air selalu mengalami 

kekeringan. Hal ini dapat mengakibatkan kematian bibit dan induk 

ikan. 

- Produksi benih tergantung pada kondisi alam, dimana hanya dapat 

berjalan apabila sumber air melimpah pada saat musim hujan. 

- Faktor lingkungan berupa banjir yang masih terjadi pada Balai Benih 

Ikan menyebabkan sumber indukan hilang. 

- Belum optimalnya pemanfaatan hatchery yang dikelola oleh 

masyarakat karena keterbatasan sarana dan prasarana 

pengembangan pembenihan. 

 

 Strategi Yang Ditempuh 

Menghadapi kendala tersebut, maka dilakukan alternatif solusi, 

antara lain : 

- Diperlukan adanya pompanisasi untuk menanggulangi kekurangan 

air pada saat produksi dan pemeliharaan induk ikan dan perbaikan 

sistem saluran pemasukan dan pengeluaran air pada BBI. 

- Sumber daya manusia yang ada masih belum memadahi, sehingga 

perlu adanya peningkatan ketrampilan 

- Penyediaan Sarana dan prasarana untuk menunjang produksi benih 

ikan perlu ditingkatkan. 
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b) Pengembangan Perikanan Tangkap 

 Faktor Pendukung Keberhasilan 

Keberhasilan capaian kinerja pada produksi perikanan tangkap ini karena 

didukung oleh faktor keberhasilan program dan kegiatan tahun sebelumnya 

antara lain bantuan sarana prasarana perikanan tangkap. Disamping itu karena 

situasi alam diwilayah Kota Palangka Raya sangat mendukung untuk 

perikanan tangkap, serta pasar yang terbuka, dan minat masyarakat dan 

nelayan tangkap yang tinggi untuk mengembangkan komoditas ini 

 Faktor Penyebab Kegagalan 

Faktor-faktor penyebab ketidak optimalan produksi perikanan 

tangkap  antara lain : 

- Produksi perikanan tangkap masih tergantung pada musim dan 

belum adanya sarana penunjang dalam menampung hasil tangkapan 

bila produksi meningkat.  

- Kurangnya pengetahuan masyarakat atau nelayan tentang 

penangkapan ikan yang baik dan ramah lingkungan. 

- Adanya illegal fishing. 

- Masih kurangnya sosialisasi tentang penangkapan ikan yang benar 

di perairan umum. 

- Lemahnya pengawasan sumber daya perikanan di perairan umum. 

- Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengemasan, 

sumber daya perikanan di perikanan umum. 

 

 Strategi Yang Ditempuh 

Langkah langkah yang dilakukan dalam menghadapi kendala ini 

adalah; 

- Peningkatan SDM yaitu nelayan tentang pemanfaatan sumber daya 

perikanan di perairan umum. 

- Pembentukan Kelompok Pengawasan Perairan umum  

- Melaksanakan restocking  

- Pengawasan perairan umum 

- Pengelolaan perairan umum, dan 

- Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang ramah 

lingkungan berupa sarana penampungan produksi tangkapan dalam 

meningkatkan nilai jual ikan segar. 
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Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Efesiensi pemanfaatan sumberdaya pendukung pencapaian kinerja 

pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya tahun 2019 dilakukan dengan 

prinsip Efisien, berkualitas tepat guna, berbasis lingkungan, dan hemat. 

Efesiensi pemanfaatan sumberdaya pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya 

masih belum dapat dilakukan secara optimal seperti :  

- Pemanfaatan luas sarana dan prasarana perikanan budidaya yang masih 

sebesar 54,34% dari target daerah.  

- Beberapa hatchery belum bisa dioptimalkan untuk memproduksi benih 

ikan yang berkualitas karena keterbatasan sarana dan prasarana seperti 

indukan yang berkualitas, ketersediaan pakan dan sarana pendukung 

pembenihan ikan lainnya. 

- Pada perairan umum masih optimalnya pemanfaatan atau penguatan peran 

serta masyarakat dalam menjaga dan melestarikan perairan umum baik 

danau, rawa dan sungai. Dan penyediaan sarana penampung produksi 

tangkapan dengan meningkatkan nilai jual ikan segar. 

Sebagai upaya peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya 

tersebut Dinas Perikanan perlu dukungan antara lain : 

- Dukungan pengembangan kawasan perikanan yang telah ada untuk 

pengembangan lebih lanjut baik Balai benih ikan, Unit Pembenihan Rakyat 

(UPR) dalam pengembangan hatchery berserta sarana dan prasarananya. 

- Pembentukan Kelompok Pengawasan Perairan Umum tiap kelurahan 

sebagai upaya pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan 

tangkap. 

 

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil 

evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja 

Renstra Perangkat Daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait 

dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu 

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan 

untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan 

kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian 

kinerja Renstra Perangkat Daerah. 
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Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Bidang perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena 

keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi 

terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan 

perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya 

ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang 

perikanan, ketahanan pangan, 

dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya 

perikanan. Kurangnya pelaku utama dalam pengelolaan benih/bibit, budidaya 

dan sarana produksi perikanan. Peningkatan produksi ikan dipengaruhi oleh 

banyaknya faktor, antara lain sebagai berikut. 

A. Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur Perikanan. Infrastruktur 

perikanan merupakan faktor penunjang dalam pembangunan. 

Kebutuhannya tidak dapat diabaikan karena fungsinya yang vital dan sangat 

dibutuhkan.  

Untuk meningkatkan produksi perikanan harus didukung oleh peningkatan 

sarana prasarana produksinya maupun sarana prasarana pelayanan yang 

mendukung terhadap peningkatan produksi yaitu sarana Unit Pembenihan 

Rakyat (UPR), sarana Balai Benih Ikan (BBI). 

B. Penyediaan sarana dan prasarana pembenihan, produksi dan pasca panen di 

bidang perikanan. Peran benih sebagai sarana utama agribisnis sangat 

penting. Agar usaha agribisnis dapat maju dan berkembang, maka sistem 

dan usaha perbenihan harus tangguh. Sistem perbenihan didukung oleh 

beberapa subsistem yang terdiri dari: subsistem pengembangan varietas 

untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat; 

subsistem produksi dan distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui 

sertifikasi dan pelabelan serta subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. 

Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen tersebut sangat 

dipengaruhi oleh komponen pendukung, antara lain :  lembaga perbenihan, 

sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistem 

informasi dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu. 

Saat ini, infrastruktur perbenihan sulit berkembang, karena memerlukan 

investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan 

investasi di pengusahaan perbenihan/perbibitan. Di lain pihak, pemerintah 

sebagai pendorong kegiatan masyarakat juga kurang menunjukkan 
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perhatian. Perlu ada upaya yang serius untuk membangkitkan kelembagaan 

perbenihan di daerah, termasuk peningkatan kapasitas kemampuan 

penangkar benih lokal. Kurangnya pelaku utama dalam pengelolaan 

benih/bibit, budidaya dan sarana produksi perikanan. Peningkatan produksi 

ikan dipengaruhi oleh banyaknya pembudidaya ikan dan investor. Sub 

sektor perikanan merupakan sub sektor yang relevan dengan potensi Kota 

Palangka Raya selain usaha di bidang pertanian pada umumnya. Berbagai 

kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha adalah terbatasnya 

kemampuan pembudidaya ikan dalam memaanfaatkan potensi tersebut. Hal 

ini dikarenakan pola usaha masih bersifat turun temurun dan merupakan 

usaha sambilan yag masih untuk memenuhi kebutuhan sendiri serta 

terbatasnya dana untuk meningkatkan skala usaha. Hal ini menyebabkan 

usaha perikanan masih dengan skala kecil. 

C. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada 

permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, 

terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan 

dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan 

air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, 

serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktifitas perikanan budidaya 

juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah 

skala kecil/tradisional (±80%), dengan keterbatasan aspek permodalan, 

jaringan teknologi dan pasar. 

D. Masih lemahnya kelembagaan perikanan dan Pengembangan kapasitas SDM 

di bidang Perikanan. Hingga saat ini kondisi pembudidaya ikan dihadapkan 

pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan pembudidaya ikan 

yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan pembudidaya ikan untuk 

melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Di sisi lain 

pembudidaya ikan juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses 

sumber permodalan/lembaga keuangan formal,  akibat tidak mudahnya 

prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, 

sehingga pembudidaya ikan lebih memilih “rentenir” yang menyediakan  

pinjaman modal dengan cepat walaupun dengan tingkat bunga yang lebih 

tinggi daripada  lembaga keuangan formal. Kondisi ini, pada akhirnya 

semakin memperburuk kondisi arus tunai (cash flow) dan kesejahteraan 

pembudidaya ikan. Kondisi organisasi pembudidaya ikan saat ini lebih 
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bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan 

fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan 

peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai 

informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi 

pengembangan usaha. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, 

misalnya : koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan 

petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai 

kelembagaan petani yang sudah ada, seperti : Kelompok Pembudidaya Ikan, 

Gabungan Kelompok Pembudidaya Ikan dan Perhimpunan Petani Pemakai 

Air dihadapkan pada tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri dari 

kelembagaan 

yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan 

sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah 

pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam 

koperasi yang ada di pedesaan. 

E. Masih banyak pembudidaya ikan yang berpendapatan rendah. Masyarakat 

pembudidaya ikan di kota Palangka Raya masih menjadikan usaha 

perikanan sebagai usaha sambilan, belum sebagai mata pencaharian utama, 

umumnya mereka memiliki usaha lain seperti pertanian, perkebunan 

ataupun perdagangan. Banyak cabang usaha membuat mereka kurang bisa 

fokus untuk usaha yang komersil. Keterbatasan modal bagi pembudidaya 

ikan menyebabkan usaha yang telah dijalankan hanya dijalankan apa 

adanya. Akibatnya pembudidaya ikan kurang mampu menyerap teknologi 

yang berakibat tidak mampu meningkatkan produksi usaha mereka.  

Pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat agar lebih berpartisipasi 

aktif dalam kelompok sehingga kelompok perikanan budidaya dan perairan 

umum akan lebih terorganisir dengan baik, diharapkan dapat menjadi 

peluang pengembangan usaha semakin besar. 

F. Lemahnya pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan. 

Belum adanya kejelasan penetapan kawasan usaha perikanan. Suatu 

kawasan usaha perikanan harus ada kejelasan dimana mereka dapat 

berusaha, hal ini untuk menghindari tumpang tindih penguasaan lahan dan 

lingkungan dapat terjaga dan lestari, sehingga konflik kedepannya dapat 

dihindari, agar kelangsungan dan prospek usaha dapat bertumbuh dan 

berkembang sesuai yang diharapkan.  
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G. Penurunan dan atau perubahan jumlah, ukuran, dan jenis ikan yang 

tertangkap. Hal ini dikarenakan oleh penurunan hasil tangkapan beberapa 

jenis ikan ekonomis yang diindikasikan dengan menurunnya ukuran jenis 

ikan ekonomis yang tertangkap. Tidak ditemukannya lagi beberapa jenis 

ikan, dikarenakan eksploitasi sumberdaya ikan yang tidak terbatas, 

penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan pemanfaatan 

ikan ikan kecil diperairan untuk pakan ikan yang dipelihara pembudidaya.  

Menurunnya kondisi ekosistem, perairan umum (perairan sungai, danau, 

rawa dan gambut). Hal ini disebabkan kerusakan habitat akibat pembuatan 

saluran transportasi, pembukaan lahan, penebangan hutan tepian sungai, 

penambangan tanpa ijin diperairan sungai, sampah domestik dan alat 

tangkap tak terpakai serta belum optimalnya pengelolaan reservaat. 

Berangkat dari kondisi tersebut perlu disusun sebuah kerangka dasar 

pembangunan perikanan yang kokoh dan tangguh, artinya pembangunan  yang 

dilakukan harus didukung oleh segenap komponen secara dinamis, ulet, dan 

mampu mengoptimalkan sumberdaya, modal, tenaga, serta teknologi sekaligus 

mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perikanan harus 

berdasarkan asas kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan yakni, mencakup 

aspek ekologis, sosial dan ekonomi. 

Konsep perikanan yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan 

perencanaan wilayah yang berbasiskan sumberdaya alam yang ada di suatu 

wilayah tertentu. Konsep perencanaan mempunyai arti penting dalam 

pembangunan daerah karena perencanaan merupakan suatu proses persiapan 

secara sistematis dari rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam usaha 

pencapaian suatu tujuan tertentu. Perencanaan pembangunan yang mencakup 

siapa dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan kondisi dan potensi sumberdaya yang dimiliki agar pelaksanaan 

pembangunan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efesien. 

Secara umum bahwa sumber daya perikanan adalah potensi yang strategis 

untuk wilayah Kota Palangka Raya dan memiliki peranan yang sangat besar bagi 

perkembangan daerah Kota Palangka Raya, yang diindikasikan sektor perikanan 

dalam memberikan peranan dalam pembangunan daerah dan perekonomian 

yang harapannya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk, 

sebagai sumber pendapatan, sebagai sarana untuk berusaha, serta sebagai sarana 

untuk dapat merubah nasib ke arah yang lebih baik lagi. Peranan 
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perikanan/agrofishery tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan ekonomi 

pembudidaya ikan dan nelayan dengan cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan.  

Isu-isu strategis dalam pembangunan perikanan di Kota Palangka Raya, 

antara lain sebagai berikut : 

a. Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur perikanan seperti 

Penyediaan sarana dan prasarana pembenihan, produksi dan pasca panen 

di bidang perikanan 

b. Peningkatan penerapan teknologi spesifik local dan sistem perikanan 

berbasis konservasi. 

c. Pengembangan kelembagaan perikanan. 

d. Peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan dan nelayan. 

e. Pengembangan kapasitas SDM di bidang perikanan. 

f. Pengembangan cara pembenihan ikan yang baik, cara budidaya ikan yang 

baik dan cara penangkapan ikan pada perairan umum yang ramah 

lingkungan. 

g. Pengimbangan, pemanfaatan dan peningkatan hasil olahan berbahan dasar 

ikan. 

 

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan 

antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan 

analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target 

Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat 

Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan 

pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan 

rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi 

kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja 

program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu 

indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat 

Daerah yang bersangkutan. 

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, disajikan dalam bentuk tabel berikut. 
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E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari 

kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, 

terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 

yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, disajikan dalam bentuk 

tabel berikut. 
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Tabel.  Usulan Program/Kegiatan Masyarakat Pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 
 

No 
Usulan  Hasil Verifikasi 

Pekerjaan Sifat Lokasi Detail Volume 
Usulan 

 Pagu Usulan 
(Rp)  Keterangan Status 

Kecamatan Status Skpd SKPD Pagu yg 
Disetujui (Rp) 

Volume 
Disetujui 

Alasan 
Diterima/Ditolak 

 1 Petuk Bukit             

 Pengadaan Sarana Alat 
Tangkap Ikan Untuk 
Kelompok Nelayan 
Hambuwuk Batuah Petuk 
Bukit 

Baru Kelurahan Petuk 
bukit 

1 Paket 75.000.000  Baru Diteruskan Diakomodir Dinas 
Perikanan 

75.000.000   1 Paket    

 2 Pahandut Seberang               
 Pembinaan Kelompok 

Budaya Ikan Sungai 
Baru Kelurahan 

Pahandut 
Seberang 

15 
Kelompok 

150.000.000,00    Diteruskan Diakomodir Dinas 
Perikanan 

150000000 15 
Kelompok 

 

Tabel.  Usulan Program/Kegiatan DPRD Kota Palangka Raya Pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 
                        

No 
Usulan Kecamatan Hasil Verifikasi 

Kegiatan  Pengusul Sifat Lokasi Detail Volume Usulan  Pagu Usulan 
(Rp)  Keterangan Status 

Usulan 
Pagu yg 

Disetujui (Rp) 
Volume 

Disetujui 
Alasan 

Diterima/Ditolak 

1 Pengusulan agar dapat 
dibantu dalam Pembuatan 
kolam ikan serta bibitnya 
sebab mata pencarian 
bertumpu kepada usaha 
berternak 

DAPIL 
I(DAPIL I) 

Baru RT.03 Kelurahan 
Banturung 

1 Paket -    (DAPIL I) Diakomodir 100.000.000   1 Paket    

  TOTAL (Rp) -       100.000.000      



24 
 

III.  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 
A. Tujuan dan Sasaran Renja PD 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target 

kinerja Renstra PD. 

Untuk itu faktor kunci sebagai tumbuhnya kesadaran masyarakat terletak antara 

lain pada : 

a. Persepsi dari masyarakat luas terhadap tujuan dan arah perencanaan 

pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan; 

b. Meningkatkan permintaan pelayanan prima kepada masyarakat oleh aparat 

perencana pembangunan; 

c. Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan 

pembangunan; 

d. Adanya perasaan dari masyarakat untuk turut/dapat menikmati hasilnya; 

e. Ditumbuhkembangkannya rasa ikut memiliki dan untuk memelihara; 

f. Tuntutan setiap kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus 

akuntabel. 

 
B. Program dan Kegiatan dan Pendanaan 

Program unggulan sebagai prioritas pembangunan merupakan penjabaran 

strategis dari Visi dan Misi pembangunan Kota Palangka Raya. Secara garis 

besar, untuk melaksanakan Visi dan Misi, maka disusun program unggulan yang 

sumber dananya bersumber dari APBD Kota Palangka Raya. 

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya 

Tahun 2021 yang sumber dana dari APBD Kota Palangka Raya disajikan dalam 

tabel berikut. 
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IV.  PENUTUP 
 

 

 Disadari sepenuhnya bahwa keberhasilan Pembangunan Pertanian dalam arti luas 

di Kota Palangka Raya antara lain ditentukan oleh partisipasi masyarakat sebagai pelaku 

usaha serta tergantung pula pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran, dan 

disiplin dari penyelenggara dan pelaku pembangunan itu sendiri.  Oleh karena itu 

diperlukan partisipasi aktif dan konstruktif dari semua pihak yang berkompeten dengan 

pelaksanaan pembangunan di Kota Palangka Raya. 

 Demikian Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Palangka Raya disusun sebagai 

bahan tindak lanjut dalam Forum Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD),  

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan lain-lainnya. 

  

 


