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KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN                              

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  

TAHUN 2021 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

SEKRETARIS JENDERAL, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian atas dampak 

refocusing dan realokasi anggaran yang berpengaruh 

terhadap indikator dan target kinerja, perlu mengubah 

indikator kinerja utama Badan Riset dan Sumber Daya 

Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala 

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 

Perikanan Nomor 428 Tahun 2021 tentang Indikator 

Kinerja Utama Badan Riset dan Sumber Daya Manusia 

Kelautan dan Perikanan Tahun 2021; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikator 

Kinerja Utama Badan Riset dan Sumber Daya Manusia 

Kelautan dan Perikanan Tahun 2021; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 
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  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan 

Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 190); 

  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1322); 

  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); 

  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk 

Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1665); 

  7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 

Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021; 

  8. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya 

Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 428 Tahun 

2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan 
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Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 

2021; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN RISET DAN 

SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TAHUN 2021. 

 

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan 

Sumber Daya Manusia Tahun 2021 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan Menteri ini. 

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal ... 

 

an. MENTERI KELAUTAN DAN   

PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 
 SEKRETARIS JENDERAL, 
 

 
 
                   

ANTAM NOVAMBAR 
 

      
Lembar Pengesahan 

No. Pejabat Paraf 

1. Kepala Biro Perencanaan   

2. Kepala Biro Hukum   
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LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
NOMOR ... TAHUN ... 
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN RISET DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021 
 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2021 

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

PENANGGUNG 

JAWAB/   

KOORDINATOR 

1 Pendampingan 

kelompok pelaku 
usaha/utama 

mendukung 

terwujudnya 

kesejahteraan 

masyarakat KP  

1 Kelompok kelautan dan 

perikanan yang 
ditingkatkan kelasnya 

(kelompok) 

1) Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas 

nya setelah mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria 
sesuai Kep Men no 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan 

dan Pengembagan Kelembgaan Pelaku Utama Perikana, dan /atau; 

2) Jumlah kelompok yang telah medapat pendampingan dan penilaian kelas, 

dan dalam proses penetapan. 

 

Perhitungan : 
Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat 

kelasnya dan  memenuhi kreteria peningkatan kelas (kelas pemula ke madya, 

kelas madya ke utama) dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha 

yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses 

penetapan, diperiode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja 
penyuluh perikanan 

Pusat Pelatihan dan 

Penyuluhan KP 

  2 Kelompok kelautan dan 
perikanan yang dibentuk 

(kelompok) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku 
utama/pelaku usaha KP yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan 

oleh Penyuluh Perikanan, dengan kriteria pembentukan kelompok  sesuai 

dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan 

dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan 

Perhitungan : 
Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang  dibentuk/ 

ditumbuhkan dan memenuhi kreteria pembentukan kelompok dan Jumlah 

kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan 

Pusat Pelatihan dan 
Penyuluhan KP 
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SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

PENANGGUNG 

JAWAB/   

KOORDINATOR 

dan pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir 

tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

2 Hasil riset WPP 

mendukung sumber 
daya Perikanan 

berkelanjutan 

3 Rekomendasi potensi 

sumber daya perikanan 
yang terpetakan dan 

berkelanjutan pada 11 

WPP (paket/kajian) 

1) WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) adalah pembagian wilayah 

pengelolaan perikanan yang ditetapkan oleh Menteri KP. WPP yang menjadi 
fokus riset ditetapkan untuk selanjutnya dihasilkan data informasi dan 

rekomendasi  terkait Potensi, pemanfaatan dan pengembangan SD KP 

2) Rekomendasi disusun berdasarkan hasil riset perikanan dan sumber data 

lainnya sebagai bahan masukan ilmiah dalam pengelolaan perikanan di 

Indonesia 
 

Perhitungan : 

Hitung jumlah naskah akedemik/policy paper yang disusun dari hasil riset KP 

dan sumber data lainnya untuk masukan pengelolaan perikanan berbasis WPP 

atau komoditas 

Penyampaian naskah akademik/policy paper dari Kepala Badan Riset dan SDM 
KP kepada stakeholder (Ditjen Perikanan Tangkap/Komnaskajiskan) 

Pusat Riset Perikanan 

3 Kapasitas dan 

kompetensi SDM KP 

meningkat 

4 Persentase  lulusan 

pendidikan dan pelatihan 

yang terserap di Dunia 

Usaha dan Dunia Industri 

(%) 

1) Jumlah lulusan pendidikan merupakan indikator yang menunjukkan 

Jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang Kelautan dan 

perikanan 

2) Jumlah lulusan pelatihan merupakan indikator yang menunjukkan 

Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil 

pelatihan dan/atau bekerja di DUDI 
3) (menerapkan hasil pelatihan berupa pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap) 

 

Perhitungan : 

A. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan Vokasi KP dan  jumlah lulusan 
pelatihan masyarakat. 

B. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di 

bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa 

tunggu 6 bulan dan tahun sebelumnya dan jumlah masyarakat KP yang 

telah dilatih dan menerapkan hasil pelatihannya, dan/atau bekerja di 

DUDI yang dihitung melalui evaluasi pelatihan. 
C. Point B dibagi Point A dikalikan 100%  

1. Pusat Pelatihan 

dan Penyuluhan 

KP 

2. Pusat Pendidikan 

KP 
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SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

PENANGGUNG 

JAWAB/   

KOORDINATOR 

(B/A x 100%) 

  5 Lulusan pendidikan dan 

pelatihan yang 
membentuk start up 

(usaha rintisan) (orang) 

1) Jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan 

wirausaha dibidang kelautan dan perikanan 
2) Jumlah lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dengan 

memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya 

membentuk start up 

 

Perhitungan : 

A. Akumulasi jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan 
rintisan wirausaha di bidang KP yang dihitung lulusan pada tahun 

berjalan dengan masa tunggu 6 bulan dan tahun sebelumnya. 

B. Jumlah pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah dilatih dan menjadi 

start up  yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-

kurangnya setelah 1 siklus periode usaha/produksi setelah dilatih. 
C. Point A ditambah Point B 

1. Pusat Pelatihan 

dan Penyuluhan 
KP 

2. Pusat Pendidikan 

KP 

4 Hasil riset dan 
inovasi kelautan dan 

perikanan 

dimanfaatkan 

 

6 Hasil riset yang 
dimanfaatkan oleh sektor 

industri (paket) 

1) hasil riset yang dimanfaatkan oleh sektor industri merupakan salah satu 
bentuk penerapan invensi dan inovasi riset/iptek KP yang ditempuh 

melalui : (1) alih teknologi; (2) intermediasi teknologi; (3) difusi ilmu 

pengetahuan dan teknologi; dan (4) komersialisasi teknologi 

2) Komersialisasi teknologi dapat dilaksanakan melalui : (a) inkubasi 

teknologi; (2) kemitraan industri; dan/atau (c.) pengembangan  kawasan 
IPTEK. 

3) Hasil riset KP adalah hasil riset yang berasal dari tahun berjalan maupun 

tahun-tahun sebelumnya (5 tahun terakhir). 

4) Pemanfaatan hasil riset sektor industri dibuktikan dengan kontrak 

kerjasama atau bentuk kesepakatan/legalitas lain (misalnya lisensi) 

dengan pihak industri, baik yang merupakan kesepakatan baru dan/atau 
yang masih berjalan. 

 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah hasil riset KP yang dikerjasamakan dengan industri, baik 

kerjasama baru maupun kerjasama yang masih berlaku. 

1. Pusat Riset 
Kelautan 

2. Pusat Riset 

Perikanan 

3. Balai Besar Riset 

Pengolahan 
Produk dan 

Bioteknologi KP 
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SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

PENANGGUNG 

JAWAB/   

KOORDINATOR 

  7 Desa/kawasan mitra yang 

menerapkan Iptek (paket) 

1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6/2014) 

2) Inovasi adalah cara-cara baru atau teknologi baru yang digunakan untuk 

memperbaikai kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar berdaya guna 

dan berhasil guna 
3) Teknologi merupakan materi konkret (hard atau soft) pengetahuan untuk 

penggunaan praktis, yang dapat mengubah pengalaman manusia dan 

dunia yang dihuninya 

4) Nomenklatur IKU menggunakan Desa Mitra dan/atau Desa Inovasi 

menyesuaikan dengan Panduan Umum Desa Inovasi 
 

Perhitungan : 

A. Indikator Output Desa inovasi/desa mitra sesuai dengan target yang 

ditetapkan pada tahun berjalan sebagai berikut : (a).  Terdiseminasikannya 

teknologi dan atau kebijakan inovatif yang didasarkan atas hasil-hasil riset 

BRSDMKP kepada stakeholder di desa/kawasan; (b). Tersedianya 
rekomendasi bahan kebijakan riset dan SDM dari umpan balik 

stakeholders sehingga dihasilkan teknologi dan atau kebijakan yang 

bersifat inovatif dan tepat guna; (c). Terlaksananya kegiatan penyuluhan 

dan pelatihan berdasarkan kebutuhan masyarakat di Desa inovasi; (d). 

Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis 
penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan 

kesejahteraan masyarakat. 

B. Desa Inovasi yang kegiatan utamanya desiminasi hasil riset, dapat 

menggunakan hasil riset KP periode 5 tahun kebelakang. 

C. Pelaksanaan kegiatan mengacu Pedum Desa Mitra/Inovasi 

Hitung/kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan Desa Inovasi 

1. Pusat Riset 

Kelautan 
2. Pusat Riset 

Perikanan 

3. Balai Besar Riset 

Pengolahan 

Produk dan 

Bioteknologi KP 
Balai Besar Riset 

Sosial Ekonomi KP 

  8 Rekomendasi hasil riset 
KP yang digunakan dalam 

penyusunan kebijakan 

(paket) 

1) Rekomendasi kebijakan adalah proses untuk melakukan pilihan terhadap 
berbagai alternatif kebijakan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah 

ditetapkan (Subarsono, 2020). 

2) Policy Brief merupakan salah satu dokumen penyampaian hasil riset 

rekomendasi kebijakan berupa analisis/kajian berdasarkan data-data 

1. Pusat Riset 
Kelautan 

2. Pusat Riset 

Perikanan 
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SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

PENANGGUNG 

JAWAB/   

KOORDINATOR 

ilmiah yang tersedia untuk menghasilkan rekomendasi terhadap isu 

strategis/kebijakan yang disajikan secara singkat (3-4 halaman) 
menampilkan al: opsi kebijakan, implikasi dan rekomendasi untuk 

stakeholder dalam pengambilan keputusan/kebijakan 

3) Rekomendasi kebijakan yang digunakan sebagai bahan kebijakan 

stakeholder merupakan dokumen rekomendasi (dalam bentuk policy brief) 

yang disampaikan kepada stakeholder melalui Surat dari Kepala BRSDM 

 
Perhitungan : 

A. Hitung jumlah rekomendasi dan inovasi riset yang dijadikan bahan 

kebijakan untuk stakeholder (MKP, Eselon I dan II KKP, Pemda, K/L lain) 

B. Pengawalan dokumen penyampaian rekomendasi dan inovasi riset (Surat, 

Memorandum, Nota Dinas) dari Kepala BRSDM kepada stakeholder, 
dilakukan bersama oleh Sekretariat dan Pusat/Balbes terkait (membuat 

draft surat, sampai dengan penerimaan oleh stakeholder terkait) 

3. Balai Besar Riset 

Pengolahan 
Produk dan 

Bioteknologi KP 

4. Balai Besar Riset 

Sosial Ekonomi KP 

  9 Hasil riset KP yang 

digunakan sebagai bahan 

penyusunan RSNI (paket) 

Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) adalah rancangan standar 

yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dari semua 

pihak yang terkait (PP 102 Tahun 2000)  

 

Perhitungan : 
Hitung jumlah RSNI yang dirumuskan dan ditetapkan 

Balai Besar Riset 

Pengolahan Produk 

dan Bioteknologi KP 

 

  10 Data, Informasi dan Peta 

hasil riset KP yang 

digunakan dalam 

penyusunan kebijakan 

(paket) 

Definisi PP 30/2008 

1) Termasuk dalam data perikanan antara lain, data potensi, data produksi, 

data konsumsi, data luasan budidaya, dan parameter lingkungan, dll 

2) Termasuk dalam Informasi perikanan antara lain peta fishing ground, 

distrbusi perikanan, daya dukung perairan, dan daya dukung lahan 

budidaya, dll 
 

Perhitungan : 

Hitung jumlah data dan informasi yang dihasilkan oleh UPT riset KP lingkup 

BRSDM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan masukan, serta 

penunjang opsi kebijakan oleh Stakeholder (MKP, Eselon I dan II KKP, Pemda, 
K/L lain) yang disampaikan melalui dokumen penyampaian resmi (Surat, 

Memorandum, Nota Dinas). 

1. Pusat Riset 

Kelautan 

2. Pusat Riset 

Perikanan 
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SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

PENANGGUNG 

JAWAB/   

KOORDINATOR 

6 Tatakelola 

pemerintahan yang 
baik Lingkup BRSDM 

 

11 Nilai PM PRB Lingkup 

BRSDM (nilai) 

1) 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) 

2) 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 public 

 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan melalui Penilaian Mandiri Program Reformasi 

Birokrasi dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh tim 

kemenpan RB 
 

Sekretariat BRSDM 

  12 Unit Berpredikat Menuju 

Wilayah Bebas dari 

Korupsi (WBK) Lingkup 

BRSDM (unit) 

1) WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja 

yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil 

penilaian indikator proses minimal 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah 

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan 

keuangannya 

2) Nilai diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Nasional dari Kementerian 
PAN dan RB sampai dengan tahun 2020 

3) Apabila Tim Penilai Nasional (TPN) tidak melakukan penilaian terhadap 

seluruh unit kerja yang diusulkan KKP, maka tim penilai internal KKP 

dapat melakukan penilaian terhadap unit kerja yang tidak dinilai TPN 

sesuai dengan pedoman yang ada dan mengacu pada pedoman dari 
Kementerian PAN dan RB 

 

Perhitungan : 

1. Sekretariat 

BRSDM 

2. Pusat Riset 

Perikanan KP 

3. Pusat Pelatihan 

dan Penyuluhan 
KP 

4. Pusat Pendidikan 

KP 

5. Balai Besar Riset 

Soaial Ekonomi KP 
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SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

PENANGGUNG 

JAWAB/   

KOORDINATOR 

A. Tim Penilai dari Kementerian PAN dan RB menilai unit kerja yang 

diusulkan sebagai WBK oleh KKP dimana unit kerja tersebut dianggap telah 
memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses 

kemuadian dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional . 

B. Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja 

Eselon I dengan persetujuan MKP. 

C. Penghitungan berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja berpredikat 

menuju WBK pada tahun 2021 Hasil Penilaian Tim Penilai dari Inspektorat 
Jenderal KKP 

  13 Batas tertinggi nilai 
temuan LHP BPK atas LK 

Lingkup BRSDM (%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK BRSDM merupakan pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam 

laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian 

dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate 

disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 
efektivitas sistem pengendalian intern 

 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) 

tidak melebihi 1 % 

 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
𝑥 100% 

 

Seluruh Unit kerja 
Eselon II BRSDM 

  14 Indeks Profesionalitas 

ASN Lingkup BRSDM 

(indeks) 

1) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, 

kinerja dan disiplin dari ASN  

2) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

 
Perhitungan : 

Seluruh Unit kerja 

Eselon II BRSDM 
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KOORDINATOR 

A. Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada 

pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, 
dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

B. Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan 

Pengembangan. Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan 

Data Riwayat pada aplikasi SIMPEG Online KKP 

C. Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB. 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 
D. Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian 

dibanding dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada 

Bagian Perencanaan dan Pengembangan. Data Hukuman Disiplin, dapat 

diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

  15 Nilai Penilaian Mandiri  

SAKIP BRSDM (nilai) 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana 

instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya 

berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi 
berorientasi kepada hasil atau outcome  

 

Perhitungan : 

A. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah, terdapat beberapa  predikat penilaian akuntabilitas kinerja 

dari yang paling rendah yaitu kategori “D” sampai dengan yang tertinggi 

yaitu kategori “AA” 

B. Pemberian penilaian atas AKIP KKP dilaksanakan oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) 

dengan indikator-indikator sebagai berikut: 
- Perencanaan Kinerja bobot 30%; 

- Pengukuran Kinerja bobot 25%; 

- Pelaporan Kinerja bobot 15%; 

- Evaluasi kinerja bobot 10%; 

- Pencapaian Kinerja bobot 20% 
C. Penilaian Mandiri BRSDM dilakukan oleh Satker, dan diverifikasi oleh Tim 

Pengelola Kinerja BRSDM, mengacu LKE sesuai indikator Per Men PANRB 

no 12/2015 

Seluruh Unit kerja 

Eselon II BRSDM 
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PENANGGUNG 

JAWAB/   

KOORDINATOR 

D. Nilai Penilaian Mandiri Satker BRSDM, yang diverifikasi oleh Tim Pengelola 

Kinerja BRSDM, menjadi acuan sampling penilaian oleh Tim Penilai AKIP 
KKP 

E. Hasil Penilaian AKIP oleh Itjen menjadi Nilai SAKIP BRSDM tahun 2021 

  

  16 Maturitas SPIP Lingkup 

BRSDM (level) 

1) Maturitas (maturity) berarti dikembangkan penuh atau optimal (Cooke-

Davis, 2005). Andersen and Jessen (2003) menyatakan bahwa konsep 

maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam 

kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya  
2) Level maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat 

kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern 

pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah 

 
Perhitungan : 

A. Tahapan penilaian: 

B. Penilaian pendahuluan 

C. Survey persepsi dengan menggunakan kuesioner yang disusun oleh BPKP 

D. Pengujian Bukti 
E. Kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen, dan observasi yang 

dilakukan oleh tim assesor dari BPKP 

F. hasil penilaian dikeluarkan oleh tim asessor dari BPKP 

 

Sekretariat BRSDM 

  17 Unit kerja Lingkup 

BRSDM yang menerapkan 

sistem manajemen 
pengetahuan yang 

terstandar (%) 

1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang 

memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi 

pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, 
menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan 

kembali, diketahui dan dipelajari 

2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i)  dokumen, 

(bobot 20%) (ii) keikutsertaan (bobot 10%), (iii) keaktifan dalam Sistem 

Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 
 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + 70% x Keaktifan) 

Seluruh Unit Kerja 

Eselon II BRSDM 
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KOORDINATOR 

 

Tingkat sharing dokumen 
Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan 

total dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan 

diantaranya Renstra, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, rencana Aksi, Laporan 

Kinerja, dan dokumen lain yang terkait. 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat Level 3 dan sub koordinator dalam unit kerja yang 
tergabung dalam SI-MP dibanding total Pejabat level 3 s.dan sub koordinator 

di unit kerja BRSDM. Perhitungan staf minimal 2 org dibawah sub 

koordinator. 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 3 dan sub koordinator lingkup unit kerja BRSDM 
yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting 

setiap triwulan) dibading total pejabat level 3 dan sub koordinator lingkup 

unit kerja BRSDM . Upload dokumen kegiatan/informasi dilengkapi foto atau 

video, atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan, atau 

bahan paparan rapat, yang memenuhi 5W1H (What, Where, When, Who, 

Why, dan How). Share informasi dapat berupa jurnal, infografis, hasil 
penelitian, dan campaign terkait KP. 

 

  18 Persentase Rekomendasi 

hasil pengawasan yang 

dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja 

Lingkup BRSDMKP (%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang 

terbit pada periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV 

Tahun 2020 s.d Triwulan III Tahun  2021 yang telah ditindaklanjuti secara 

tuntas (status tindakLnjut lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja 

yang menjadi obyek pengawasan. 
 

Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% 

dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 
 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

Seluruh Unit Kerja 

Eselon II BRSDM 
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  19 Unit kerja Lingkup 

BRSDM yang menerapkan 
inovasi pelayanan publik 

(unit kerja) 

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan 

gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan 
manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung 

(PermenPAN & RB No. 30/2014). 

 

Perhitungan : 

Kriteria suatu inisiatif inovasi, yaitu: 

-Memberikan perbaikan pelayanan publik. 
-Memberikan manfaat bagi masyarakat. 

-Dapat dan/atau sudah direplikasi.(role model) Berkelanjutan. 

-Inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun. 

Sekretariat BRSDM 

  20 Nilai IKPA Lingkup 

BRSDM (nilai) 

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur 

kinerja pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas 

kesesuaian terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi 

pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan 
memperhitungkan 13 indikator kinerja pelaksanaan anggaran 

 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

Seluruh Unit Kerja 

Eselon II BRSDM 

  21 Nilai NKA Lingkup 
BRSDM (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian 
Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL 

melalui aplikasi SMART DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek 

Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks 

 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan 
kerja lingkup KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu 

(monev.anggaran.kemenkeu.go.id)  

Seluruh Unit Kerja 
Eselon II BRSDM 

  22 Tingkat Kepatuhan 

Pengelolaan BMN lingkup 

BRSDM (%) 

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan 

BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku  

 

Perhitungan : 

Sekretariat BRSDM 
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PENANGGUNG 

JAWAB/   

KOORDINATOR 

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah 

nilai dari beberapa unsur berikut : 
A. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 

(bobot 10%) 

B. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan 

belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan 

pengelola barang (bobot 25%) 

C. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) 
Tahun 2017-2019 (bobot 20%) 

D. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung 

Berita Acara Serah Terima (BAST) Berita Acara Pemakaian (bobot 25%) 

E. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu 

(bobot 20%) 

  23 Tingkat Kepatuhan 

Pengadaan Barang/Jasa 
lingkup BRSDM (%) 

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan 

Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 

 

Perhitungan : 

Tingkat Kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari 

beberapa unsur berikut : 
A. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%) 

B. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui 

SPSE (30%) 

C. Laporan penyelenggaraan pengadaan Barang/Jasa (20%) 

D. Kesesuaian tahapan pelaksanaan (30%) 

Sekretariat BRSDM 

6. Aparatur Yang 

Dididik dan Dilatih 

24 Pendidikan dan Pelatihan 

Aparatur  (orang) 

1) Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur KKP yang telah 

dilatih 
2) Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur KKP yang 

melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal 

 

Perhitungan : 

A. Jumlah Aparatur KP yang telah mengikuti pelatihan reguler, pelatihan 
teknis dan pelatihan dengan metode blended training 

B. Hitung jumlah aparatur KKP peserta tugas belajar lanjutan yang 

ditingkatkan jenjang pendidikan formalnya (Orang) 

1. Pusat Pelatihan 

dan Penyuluhan 
KP 

2. Pusat Pendidikan 

KP 
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C. Hitung jumlah aparatur KKP peserta tugas belajar baru penerimaan tahun 

2021 yang ditingkatkan jenjang pendidikan formalnya (Orang) 
D. Hitung jumlah aparatur KKP peserta ijin belajar yang direkomendasikan 

ijin belajarnya sesuai rencana kebutuhan tahun 2021 (orang) 

E. Point A+B+C+D 

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT RISET KELAUTAN 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Hasil Riset dan Inovasi 

Kelautan yang dimanfaatkan  

1 Desa mitra/kawasan mitra yang 

menerapkan Iptek Kelautan 

(Desa/Kawasan) 

(1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6/2014) 

(2) Inovasi adalah cara-cara baru atau teknologi baru yang digunakan untuk 

memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar berdaya guna dan 

berhasil guna 
(3) Teknologi merupakan materi konkret (hard atau soft) pengetahuan untuk 

penggunaan praktis, yang dapat mengubah pengalaman manusia dan dunia 

yang dihuninya 

(4) Desa inovasi adalah desa yang memanfaatkan hasil riset kelautan yang 

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat KP 

 
Perhitungan : 

Jumlah Desa/Kawasan yang menerapkan atau memanfaatkan iptek hasil riset 

inovasi kelautan, yang ditetapkan melalui SK Kepala BRSDM 

 2 Data informasi dan peta Hasil Riset 

Kelautan yang digunakan dalam 

penyusunan kebijakan (Paket) 

Sesuai PP 30/2008, Sistem informasi dan data Kelautan meliputi: 

(1) Hasil penelitian ilmiah Kelautan yang berupa data numerik beserta analisisnya; 

(2) Hasil penelitian yang berupa data spasial beserta analisisnya; dan 

(3) Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, konservasi perairan, dan pengembangan 
teknologi Kelautan. 

Data, informasi dan peta hasil riset kelautan adalah 

(1) Data dan Informasi hasil riset yang telah disusun dalam bentuk paket informasi 

(hasil pengolahan dan analisis data) 
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(2) Peta hasil riset yang dapat memberikan informasi ilmiah terkait keadaan 

lingkungan pesisir dan laut sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan 

Data, Informasi hasil riset yang telah disusun dalam bentuk paket informasi / 

rekomendasi (hasil pengolahan dan analisis data) 
Data, Informasi, Rekomendasi dan Peta yang dihasilkan dari hasil riset pada  tahun 

berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya (5 tahun terakhir) 

 

Perhitungan : 

Jumlah paket informasi / rekomendasi hasil riset kelautan yang digunakan sebagai 

bahan pertimbangan masukan, serta penunjang opsi kebijakan oleh Stakeholder (MKP, 
Eselon I dan II KKP, Pemda, K/L lain) yang disampaikan melalui dokumen 

penyampaian resmi (Surat, Memorandum, Nota Dinas) dari kepala BRSDMKP 

 3 Hasil riset kelautan yang dimanfaatkan 

oleh sektor industri (Paket) 

(1) hasil riset yang dimanfaatkan oleh sektor industri merupakan salah satu bentuk 

penerapan invensi dan inovasi riset/iptek kelautan yang ditempuh melalui : (1) 

alih teknologi; (2) intermediasi teknologi; (3) difusi ilmu pengetahuan dan 

teknologi; dan (4) komersialisasi teknologi 

(2) Komersialisasi teknologi kelautan dapat dilaksanakan melalui : (a) inkubasi 
teknologi; (b) kemitraan industri; dan/atau (c.) pengembangan  kawasan IPTEK. 

(3) Hasil riset KP adalah hasil riset yang berasal dari tahun berjalan maupun tahun-

tahun sebelumnya (5 tahun terakhir). 

(4) Pemanfaatan hasil riset sektor industri dibuktikan dengan kontrak kerjasama 

atau bentuk kesepakatan/legalitas lain (misalnya lisensi) dengan pihak industri, 
baik yang merupakan kesepakatan baru dan/atau yang masih berjalan. 

 

Perhitungan : 

Jumlah hasil riset kelautan yang dikerjasamakan dengan industri, baik kerjasama 

baru maupun kerjasama yang masih berlaku. 

 4 Rekomendasi hasil Riset Kelautan yang 

digunakan dalam penyusunan 
kebijakan (Paket) 

(1) Yang dimaksud Rekomendasi Kebijakan Kelautan antara lain kebijakan yang 

memiliki ruang lingkup pada: (a) wilayah Laut; (b) Pembangunan Kelautan; (c) 
Pengelolaan Kelautan; (d) pengembangan Kelautan; (e) pengelolaan ruang Laut dan 

pelindungan lingkungan Laut; (f) pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan 

keselamatan di Laut; (g) tata kelola dan kelembagaan. 

(2) Rekomendasi kebijakan yang digunakan sebagai bahan kebijakan stakeholder 

merupakan dokumen rekomendasi (dalam bentuk policy brief) yang disampaikan 
kepada stakeholder melalui Surat dari Kepala BRSDM 

 

Perhitungan : 
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Jumlah rekomendasi hasil riset kelautan yang disampaikan oleh kepala Pusriskel 

kepada Kepala BRSDM untuk disampaikan kepada stakeholder (MKP, Eselon I dan II 

KKP, Pemda, K/L lain) sebagai bahan penyusunan kebijakan. 

Tersedianya Data, Informasi 

dan Rekomendasi Kebijakan 

Hasil Riset Kelautan 

5 Rekomendasi Kebijakan  Hasil Riset 

Kelautan (Rekomendasi Kebijakan) 

(1) Yang dimaksud Rekomendasi Kebijakan Kelautan antara lain kebijakan yang 

memiliki ruang lingkup pada: (a) wilayah Laut; (b) Pembangunan Kelautan; (c) 

Pengelolaan Kelautan; (d) pengembangan Kelautan; (e) pengelolaan ruang Laut dan 

pelindungan lingkungan Laut; (f) pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan 

keselamatan di Laut; (g) tata kelola dan kelembagaan. 
(2) Rekomendasi Kebijakan Kelautan ini dihasilkan dari hasil riset pada tahun 2021 

dan sesuai dengan rencana kerja (Renja) tahun 2021. 

 

Perhitungan : 

Jumlah rekomendasi hasil riset kelautan tahun 2021 yang disampaikan oleh 
Kapusriskel kepada Kepala BRSDM 

 6 Data dan/atau Informasi Pemetaan 

Sumberdaya Kawasan Pesisir 

(Rekomendasi Kebijakan) 

Data, Informasi hasil riset yang telah disusun dalam bentuk paket informasi / 

rekomendasi (hasil pengolahan dan analisis data) 

 

Perhitungan : 

Jumlah paket informasi / rekomendasi hasil riset kelautan yang dihasilkan oleh satker 

Lingkup PUSRISKEL pada tahun 2021, yang disampaikan oleh kepala Pusat melalui 
dokumen penyampaian resmi (Surat, Memorandum) kepada kepala BRSDMKP 

 7 Data dan/atau Informasi Pemetaan 

karakteristik dan dinamika laut di WPP 

(Rekomendasi Kebijakan) 

(1) WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) adalah pembagian wilayah pengelolaan 

perikanan yang ditetapkan oleh Menteri KP. WPP yang menjadi fokus riset 

ditetapkan untuk selanjutnya dihasilkan data informasi dan rekomendasi  terkait 

Potensi, pemanfaatan dan pengembangan SD KP 

(2) Potensi Sumberdaya KP adalah sumberdaya yang terdapat di laut di luar yang 

diatur dalam UU Perikanan, termasuk potensi SDI yang terdapat di dalam WPP 
dan potensi kelautan termasuk non hayati 

 

Perhitungan : 

Jumlah data dan/atau informasi hasil riset kelautan pada WPP 

 8 Karya Tulis Ilmiah riset kelautan yang 

dipublikasikan (Dokumen) 

Tulisan yang disusun berdasarkan riset data dan informasi yang dihasilkan dari 

kegiatan riset yang telah diterbitkan di media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga 

rampai, buku hasil riset, naskah akademik dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam 
negeri dan/atau luar negeril pada tahun berjalan 
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Perhitungan : 

(1) Jumlah karya tulis ilmiah yang sudah diterbitkan di tahun 2021 

(2) Perhitungan berdasarkan kontributor utama untuk terbitan dalam negeri, dan 

untuk terbitan internasional dihitungkan sebagai kontributor anggota 
(3) Tulisan yang diterbitkan pada media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga 

rampai, buku hasil riset, naskah akademik dan buletin ilmiah yang diterbitkan 

dalam negeri dan/atau luar negeri. 

Tersedianya Penelitian dan 

Pengembangan Produk 

9 Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil 

Riset Kelautan yang diterapkan (Produk) 

(1) Teknologi adaptif, yaitu suatu teknologi yang bersumber pada penelitian dan 

pengembangan teknologi di negara-negara maju yang disesuaikan dengan 

pertimbangan-pertimbangan keadaan masyarakat, agar dapat dimanfaatkan 

sebaik-baiknya untuk pemecahan masalah-masalah konkrit seperti bidang 
pangan, permukiman pemeliharaan tanah, dan perkembangan industri. 

(2) Teknologi Adaptif Lokasi Riset Kelautan merupakan alat hasil riset inovasi 

kelautan yang diadopsi masyarakat pada lokasi tertentu untuk menerima umpan 

balik dari masyarakat dalam rangka pengembangan alat tersebut agar lebih tepat 

guna 

 
Perhitungan : 

Jumlah Paket teknologi hasil riset kelautan yang diterapkan pada masyarakat 

Tersedianya Produk dan 

Prototipe Hasil Riset 

Kelautan 

10 Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset dan 

Perekayasaan Kelautan (Puwarupa) 

(1) Prototipe adalah model dasar dari pengembangan suatu alat dan mesin untuk 

tujuan demonstrasi atau sebagai bagian dari proses pengembangan. 

(2) Alat dan Mesin hasil riset dan perekayasan kelautan yang dihasilkan pada tahun 

2021 
 

Perhitungan : 

Jumlah purwarupa hasil riset inovasi kelautan yang dihasilkan 

 11 Alat dan Mesin hasil Riset dan 

Perekayasaan Kelautan Siap Guna 

(Puwarupa) 

Hasil riset teknologi dan inovasi kelautan yang telah diuji coba dilingkungan 

sebenarnya dan memiliki tingkat kesiapan teknologi yang cukup sehingga dapat 

dilaksanakan produksi masal oleh industri 

 
Perhitungan : 

Jumlah alat dan mesin hasil riset kelautan yang siap digunakan 

Tresedianya Sarana dan 

Prasarana Riset Kelautan 

12 Sarana Riset Kelautan (Unit) Peningkatan kapasitas sarana  yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang 

dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Pusriskel 

 

Perhitungan : 

Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarananya 
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13 Sarana Riset Data Citra Satelit Radar 

(scene) 

(1) Foto dari satelit yang menggunakan modul radar, sehingga tidah terpengaruh oleh 

keadaan cuaca dan awan 

(2) Pemanfaatan foto dari satelit untuk pengawasan sumberdaya KP yang dilakukan 

oleh Stakeholder (PSDKP) 
 

Perhitungan : 

Jumlah data citra satelit yang terdistribusikan 

 

14 Prasarana Riset Kelautan (unit) Peningkatan kapasitas prasarana  yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang 

dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Pusriskel 

 

Perhitungan : 
Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan prasarananya 

Tatakelola Pemerintahaan 
yang Baik pada Pusat Riset 

Kelautan 

15 Jejaring dan/atau kerjasama riset 

kelautan yang disepakati dan 

ditindaklanjuti (Dokumen) 

(1) Jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama riset kelautan 

(2) Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/organisasi lainnya yang memiliki 

kesamaan profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/UPT lingkup Pusat Riset 

Kelautan 

(3) Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan 

aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama 
(4) Kerja sama riset Kelautan adalah penyelenggaraan kerja sama antara Pusat Riset 

Kelautan dengan pihak mitra pada Tahun 2021 yang dituangkan dalam perjanjian 

kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup 

meliputi: 

(a) Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek; 
(b) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan 

(c) Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian; 

(d) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang; 

(e) Diseminasi dan publikasi; Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya 

bersama; 

(f) Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi 
(5) Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi 

kerjasama stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM 

 

Perhitungan : 

Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 
lingkup Pusat Riset Kelautan yang di fasilitasi oleh Sekretariat BRSDM pada tahun 

yang masih berjalan dan terbentuk di tahun 2021 
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16 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal Lingkup Pusat Riset 

Kelautan (%) 

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan 

dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan 

tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, layanan  data dan informasi, 

layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan 
layanan perkantoran. 

 

Perhitungan : 

A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan 

dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 
B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui 

pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada 

tahun berjalan. 

C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 
bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
x 100% 

 

 

17 Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset 

Kelautan (Indeks) 

(1) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 

disiplin dari ASN 
(2) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar 

Kompetensi : Pengembangan SDM melalui Pelatihan, Diklat dan seminar 
Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai Pusat Riset Kelautan 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan 

 

18 Unit kerja Pusat Riset Kelautan yang 

menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar (%) 

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 

untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 
(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 

20%) (ii) keikutsertaan Pejabat Eselon 2, Koordinator, Subkoordinator dan staf 
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pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Pejabat Eselon 2, Koordinator dan 

Subkoordinator dalam Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 
% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 

 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020-2024, Manual IKU Level 2, Perjanjian Kinerja Level 2, Rencana Aksi atas PK 
Tahunan Level 2, Laporan Kinerja Level 2 Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Level 2 

Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 2, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana (minimal 

2 org/Subkoordinator) Pusat Riset Kelautan yang tergabung dalam SI-MP dibanding 
total target Pejabat Eselon 2, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana . Target 

keikutsertaan Pegawai Pusat Riset Kelautan minimal 29 Orang. 

Tingkat keaktifan  

(a) Persentase Pejabat Eselon 2, Koordinator dan Subkoordinator   yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 2, Koordinator dan Subkoordinator  Pusat Riset 
Kelautan. Target keaktifan Pegawai Pusat Riset Kelautan  13 Orang. 

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi 

hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, 

dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, 

Kenapa dan Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 
(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

 

19 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK Lingkup Pusat Riset Kelautan 

(%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa 

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang 

didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi 

pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern 

 

Perhitungan : 
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% 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝐿𝐻𝑃 𝐵𝑃𝐾 =    
                      𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛  𝑇𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑇𝐴 2020

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑇𝐴 2020
x 100% 

 

 

20 Rekomendasi hasil pengawasan lingkup 

Pusriskel  yang dokumen tindak 

lanjutnya telah dilengkapi dan 

disampaikan (%) 

Dasar peraturan Permen KP Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman 

Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan khushnya 

Pasal 25 tentang tindak lanjut hasil pengawasan intern, serta melakukan percepatan 

penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Pusat Riset 
Kelautan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk 

surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2020 s.d. Triwulan III Tahun 

2021 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh semua pihak 

yang menjadi objek pengawasan 

 
Perhitungan : 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

Bagi Satker yang belum/ tidak memiliki temuan maka nilai capaian adalah 100% 

 

21 Nilai Rekonsilasi Kinerja Pusat Riset 
Kelautan (nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 
Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator 

yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 
ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 

Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 
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Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 

 
Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 

kinerjaku 
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Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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Hasil riset WPP mendukung 

sumber daya perikanan 

berkelanjutan 

1. Rekomendasi potensi sumber daya 

perikanan yang terpetakan  dan 

berkelanjutan  pada 11 WPP (paket) 

1) WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) adalah pembagian wilayah pengelolaan 

perikanan yang ditetapkan oleh Menteri KP. WPP yang menjadi fokus riset ditetapkan 

untuk selanjutnya dihasilkan data informasi dan rekomendasi terkait Potensi, 
pemanfaatan dan pengembangan SD KP 

2) Rekomendasi disusun berdasarkan hasil riset perikanan dan sumber data lainnya 

sebagai bahan masukan ilmiah dalam pengelolaan perikanan di Indonesia 

 

Perhitungan : 

A. Hitung jumlah naskah akademik/policy paper/telaah ilmiah yang disusun dari hasil 
riset untuk masukan pengelolaan perikanan berbasis WPP atau komoditas 

B. Penyampaian naskah akademik/policy paper/telaah ilmiah dari Kepala Pusat Riset 

Perikanan kepada Kepala Badan 

Hasil riset dan inovasi 

perikanan yang 

dimanfaatkan 
 

2 Hasil riset perikanan yang 

dimanfaatkan oleh sektor industri 

(paket) 

1) Hasil riset yang dimanfaatkan oleh sektor industri merupakan salah satu bentuk 

penerapan invensi dan inovasi riset/iptek KP yang ditempuh melalui : (1) alih 

teknologi; (2) intermediasi teknologi; (3) difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 
(4) komersialisasi teknologi 

2) Komersialisasi teknologi dapat dilaksanakan melalui : (a) inkubasi teknologi; (2) 

kemitraan industri; dan/atau (c.) pengembangan  kawasan IPTEK 

3) Hasil riset KP yang dihasilkan dari hasil riset pada tahun berjalan maupun tahun-

tahun sebelumnya (5 tahun terakhir) 

4) Pemanfaatan hasil riset sektor industri dibuktikan dengan kontrak kerjasama oleh 
pihak industri baru dan/atau yang masih berjalan. 

 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah hasil riset Perikanan yang dikerjasamakan dengan industri 

 3 Desa mitra/kawasan mitra yang 

menerapkan Iptek perikanan (paket) 

1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6/2014) 

2) Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau 

Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta 

memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. 
3) Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai 
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disiplin llmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, 

kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. 

4) Desa inovasi kelautan dan perikanan adalah desa komunitas kelautan dan 

perikanan yang memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk memperbaiki kehidupan 
masyarakat kelautan dan perikanan 

5) Desa Mitra merupakan salah satu bentuk program pengabdian kepada  masyarakat 

untuk membantu masyarakat dalam peningkatan taraf hidup 

 

Perhitungan : 

Jumlah desa mitra yang menerapkan iptek hasil riset KP yang merupakan luaran dari 
riset 5 tahun terakhir 

 4 Rekomendasi hasil riset perikanan 

yang digunakan dalam penyusunan 

kebijakan (paket) 

1) Rekomendasi kebijakan adalah proses untuk melakukan pilihan terhadap berbagai 

alternatif kebijakan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Subarsono, 

2020). 

2) Policy Brief/Policy paper/Telaah Ilmiahmerupakan salah satu dokumen 

penyampaian hasil riset rekomendasi kebijakan berupa analisis/kajian berdasarkan 

data-data ilmiah yang tersedia untuk menghasilkan rekomendasi terhadap isu 
strategis/kebijakan yang menampilkan al: opsi kebijakan, implikasi dan 

rekomendasi untuk stakeholder dalam pengambilan keputusan/kebijakan 

3) olicy brief/Policy paper/Telaah Ilmiah disusun berdasarkan sintesa hasil riset 

perikanan dan data informasi lainnya dari berbagai sumber dan relevan 

4) Policy Brief/Policy paper/Telaah Ilmiah untuk hasil riset Rekomendasi Kebijakan 
Hasil Riset Perikanan dari Pusriskan  yang disampaikan/diusulkan oleh Kepala 

Pusriskan kepada Kepala Badan melalui dokumen penyampaian resmi dalam bentuk 

Memorandum; 

5) Policy Brief/Policy paper/Telaah Ilmiah yang disampaikan kepada stakeholder 

sebagai  bahan penyusunan kebijakan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala 

BRSDM 
 

Perhitungan : 

Jumlah Policy Brief/Policy paper/Telaah Ilmiah yang disampaikan/diusulkan oleh 

Kepala Pusriskan kepada Kepala Badan melalui dokumen penyampaian resmi dalam 

bentuk Memorandum. 

 5 Data dan Informasi hasil riset 
perikanan yang digunakan dalam 

penyusunan kebijakan (paket) 

1) Data dan Informasi hasil riset perikanan yang telah disusun dalam bentuk paket 
informasi (hasil pengolahan dan analisis data) yang diusulkan sebagai bahan 

penyusunan kebijakan. 

2) Termasuk dalam data perikanan antara lain, data potensi, data konsumsi, data 
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luasan budidaya, dan parameter lingkungan. 

3) Termasuk dalam Informasi perikanan antara lain distrbusi perikanan, daya 

dukung perairan, dan daya dukung lahan budidaya. 

 
Perhitungan : 

Jumlah data informasi yang dihasilkan dari hasil riset perikanan lingkup Pusriskan 

yang digunakan sebagai bahan pertimbangan masukan, serta penunjang opsi kebijakan 

oleh Stakeholder (MKP, Eselon I dan II KKP, Pemda, K/L lain) yang disampaikan melalui 

dokumen penyampaian resmi (Surat, Memorandum, Nota Dinas). 

Tersedianya Data, Informasi 

dan Rekomendasi Kebijakan 
Hasil RisetPerikanan 

6 Rekomendasi kebijakan hasil riset 

perikanan (paket) 

1) Rekomendasi hasil riset yang telah disusun dalam bentuk paket informasi (hasil 

pengolahan dan analisis data) yang menampilkan diantaranya: opsi kebijakan, 
implikasi dan rekomendasi; 

2) Hasil pelaksanaan riset dari output rekomendasi kebijakan  yang dihasilkan oleh 

Pusat Riset Perikanan; 

 

Perhitungan : 

Jumlah hasil riset rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Pusat Riset Perikanan 

 7 Data dan/atau informasi hasil riset 
perikanan (paket) 

1) Pelaksanaan riset perikanan dengan luaran utama berupa data dan/atau informasi 
riset perikanan 

2) Data riset perikanan dapat berupa data perikanan, antara lain, data potensi, data 

produksi, data konsumsi, data luasan budidaya, dan parameter lingkungan, dll 

3) Informasi riset perikanan dapat berupa informasi perikanan antara lain, peta fishing 

ground, distribusi perikanan, daya dukung perairan, dan daya dukung lahan 
budidaya, dll 

 

Perhitungan : 

Jumlah data, informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset tahun berjalan dan sudah 

disampaikan secara resmi oleh Kepala UPT kepada Kepala Pusat 

 8 Data dan/atau informasi stok sumber 

daya perikanan di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI 

(paket) 

Data informasi hasil riset Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di 

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI yang telah disusun dalam bentuk paket 
informasi (hasil pengolahan dan analisis data) 

 

Perhitungan : 

Jumlah data, informasi yang dihasilkan dan sudah disampaikan secara resmi oleh Kepala 

UPT kepada Kepala Pusat 
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 9 Data dan/atau informasi stok sumber 

daya perikanan di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan NRI di Perairan 

Daratan (WPPNRI PD) (paket) 

Data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 

NRI di Perairan Daratan (WPPNRI PD) yang telah disusun dalam bentuk paket informasi 

(hasil pengolahan dan analisis data) 

 
Perhitungan : 

Jumlah data, informasi yang dihasilkan dan sudah disampaikan secara resmi oleh Kepala 

UPT kepada Kepala Pusat 

 10 Karya tulis ilmiah riset perikanan 

yang dipublikasikan (dokumen) 

1) Karya Tulis Ilmiah adalah hasil karya pemikiran seseorang/sekelompok orang 

setelah melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam publikasi ilmiah 

2) Publikasi ilmiah diantaranya : media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 

buku hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam 
negeri dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar pada tahun berjalan. 

 

Perhitungan : 

A. Jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di tahun berjalan 

B. Perhitungan berdasarkan penulis pertama untuk terbitan dalam negeri, untuk 

terbitan internasional penulis dari instansi terkait dapat dihitung dimanapun 
urutannya selama tidak terdapat penulis lain dari unit kerja BRSDM atau yang 

tertulis lebih awal jika ada lebih dari 1 nama penulis dari unit kerja riset lingkup 

BRSDM 

C. Tulisan yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, buku 

hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam negeri 
dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar--> kategori KTI di PERKA LIPI 

TersedianyaProduk dan 

Prototipe Hasil Riset 

Perikanan 

11 Produk biologi hasil riset perikanan 

(paket) 

1) kegiatan riset (penelitian dan pengembangan) yang menghasilkan output berupa 

produk biologi perikanan 

2) produk biologi perikanan yang dihasilkan dari kegiatan riset antara lain plankton, 

vaksin, benih, induk, dan probiotik. 

 

Perhitungan : 
Jumlah Produk Biologi Hasil Riset Perikanan dan disampaikan secara resmi oleh Kepala 

UPT kepada Kepala Pusat 

 12 Penerapan teknologi adaptif lokasi 

hasil riset perikanan (paket) 

Definisi (ambil dari UU No 11 tahun 2019 tentang SISNAS IPTEK) 

1) Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai 

disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, 

kelangsungan dan peningaktan kualitas kehidupan manusia 

2) Penelitian adalah kegiatan yang dilaukan menurut metodologi ilmiah yang 
memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman ttg fenomena 
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alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi 

dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah 

3) Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung IPTEK 

yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan 
manfaat IPTEK. 

4) Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau 

pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, 

inovasi dan/atau difusi iptek 

5) Teknologi adaptif lokasi merupakan proses pengembangan dan penerapan IPTEK 

hasil riset perikanan (minimal TRL 6) dengan memperhatikan/ mempertimbangkan 
kondisi spesifik dari suatu lokasi diantaranya lingkungan, masyarakat, sumber daya 

dan ekonomi sehingga diperoleh model-model teknologi spesifik yang dapat 

diterapkan di lokasi lain dengan spesifik kondisi yang serupa. 

 

Perhitungan : 
Jumlah penerapan Teknologi Adaptif Lokasi hasil riset perikanan yang dilaksanakan oleh 

satker lingkup Pusriskan 

 13 Teknologi hasil riset perikanan (paket) 1) Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai 

disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, 

kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat KP; 

2) Penelitian adalah kegiatan yang dilaukan menurut metodologi ilmiah yang 

memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman ttg fenomena 
alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi 

dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah; 

3) Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung IPTEK 

yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan 

manfaat IPTEK; 

4) pelaksanaan riset dengan output teknologi hasil riset perikanan diarahkan untuk 
menghasilkan sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien serta menghasilkan 

produk unggulan di bidang perikanan; 

 

Perhitungan : 

Jumlah Teknologi Hasil Riset Perikanan yang dihasilkan dan sudah disampaikan secara 
resmi oleh Kepala UPT kepada Kepala Pusat 
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 14 Prototipe alat dan mesin hasil riset 

perikanan (paket) 

1) Prototipe alat dan mesin adalah sebuah model/bentuk awal yang digunakan sebagai 

contoh/standar yang dibuat khusus untuk pengembangan alat dan mesin perikanan 

sebelum dibuat dalam skala produksi secara masal 

2) Luaran dari riset yang menghasilkan prototipe alat dan mesin 
 

Perhitungan : 

Jumlah Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset Perikanan yang dihasilkan dan sudah 

disampaikan secara resmi oleh Kepala UPT kepada Kepala Pusat 

 15 Alat dan mesin hasil riset perikanan 

siap guna (paket) 

Alat dan mesin perikanan siap guna adalah hasil riset perikanan berupa alat dan mesin 

yang telah diuji/digunakan dan juga telah diberikan masukan dan saran oleh 

masyarakat pelaku KP sehingga dapat digunakan dalam pengembangan usaha perikanan 
dan peningkatan produksi perikanan 

 

Perhitungan : 

Jumlah Alat dan Mesin Hasil Riset Perikanan Siap Guna yang dihasilkan dan sudah 

disampaikan secara resmi oleh Kepala UPT kepada Kepala Pusat 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana RisetPerikanan 

16 Sarana dan prasarana riset perikanan 

yang ditingkatkan kapasitasnya 
(paket) 

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana melalui kegiatan pengadaan barang dan 

jasa/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Pusriskan 
 

Perhitungan : 

∑ Sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan barang dan jasa/belanja modal pada 

tahun berjalan 

Tersedianya Norma, 

Standard, Prosedur dan 

Kriteria (NSPK) Riset 
Perikanan 

17 Sertifikasi kelembagaan riset 

perikanan yang terstandar (lembaga) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lembaga riset perikanan yang 

terstandard di bawah BRSDM yang masih berlangsung. 

Lembaga riset perikanan yang terstandar seperti akreditasi ISO/KNAPPP/PUI 
 

Perhitungan : 

Hitung ∑ lembaga riset perikanan yang terstandar 

Tata Kelola pemerintahan 

yang baik pada Pusat Riset 

Perikanan 

18 Jejaring dan/atau kerjasama riset 

perikanan yang disepakati dan/atau 

ditindaklanjuti (dokumen) 

Dasar Hukum PerMen-KP 65/2016 tentang pedoman KS dan penyusunan perjanjian di 

lingkungan KKP 

1) Jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama riset dan sdm perikanan 

2) Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/organisasi lainnya yang memiliki kesamaan 
profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/UPT lingkup Pusriskan 

3) Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas 

bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama 
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4) Kerja sama  riset dan SDM adalah penyelenggaraan kerja sama antara satker lingkup 

Pusriskan dengan pihak mitra dengan durasi pelaksanaan tertentu dan 

ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi: 

 Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek; 

 Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; 

 Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian; 

 Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang; 

 Diseminasi dan publikasi; 

 Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama; 

 Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi. 
5) Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama 

stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM 
 

Perhitungan : 

A. Jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 

lingkup Pusriskan yang dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat 

BRSDM, ditandatangani oleh Pejabat berwenang; 

B. Jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 
lingkup Pusriskan yang dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat 

BRSDM yang masih berjalan sampai dengan tahun 2021; 

C. Jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 

lingkup Pusriskan yang dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat 

BRSDM yang terbentuk diluar PEMDA sesuai PP Nomor 28/2018 tentang Kerjasama 
Daerah; 

 19 Unit kerja lingkup Pusat Riset 
Perikanan yang lolos penilaian menuju 

WBK (Satker) 

1) WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi 
pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan 

baik. 

2) Nilai diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat Jenderal 

KKP) pada tahun berjalan mengacu pada pedoman dari Kementerian PAN dan RB 

yaitu memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian 
indikator proses minimal 75 pada Zona Integritas (ZI). 

 

Perhitungan : 

Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat Jenderal KKP) melakukan penilaian terhadap 

satker yang diusulkan sebagai WBK, dimana satker tersebut telah dibina/didampingi 

untuk memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses. 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 20 Unit kerja lingkup Pusat Riset 

Perikanan yang dibangun untuk 

diusulkan menuju WBK (Satker) 

1) WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi 

pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan 

baik. 

2) Pembinaan, identifikasi dan membangun Unit Kerja yang akan Diusulkan menjadi 
ZI Menuju WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun dan/atau pada tahun berjalan 

sebelum diusulkan. 

 

Perhitungan : 

A. Tim pembina/pendamping BRSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat dan Pusat 

terkait, melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker yang ditunjuk sebagai 
calon menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan indikator 

hasil dan dua puluh indikator proses.  

B. Cek List Pemenuhan Dokumen ZI Menuju WBK terlampir 

C. Tim pembina/pendamping BRSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan 

dokumen yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB. 

 21 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK Lingkup Pusat Riset 
Perikanan (%)  

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai 
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan 

pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 

kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern 

 
Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 22 Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset 

Perikanan (Indeks) 

1) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 

disiplin dari ASN 

2) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran 
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

 

Perhitungan : 

A. Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 
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B. Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan 

Pengembangan. Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat 

pada aplikasi SIMPEG Online KKP 

C. Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB;. Data SKP, 
dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

D. Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan 

dan Pengembangan;. Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat 

Hukdis pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 23 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset 

Perikanan (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 
diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 

IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 
Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi kinerjaku 

 
Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 
penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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 24 

Unit kerja yang menerapkan sistem 

manajemen pengetahuan yang 

terstandar Pusat Riset Perikanan (%) 

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi 

informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 

digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 
Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu :  

(i) Sharing dokumen, (bobot 20%)  

(ii) keikutsertaan level 2, koordinator, sub koordinator s.d staf (minimal 2 org/sub 

koordinator) (bobot 10%),  

(iii) keaktifan level 2,  koordinator s.d sub koordinator dalam Sistem Informasi MP yang 

terpilih (bobot 70%). 
 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 

 

Tingkat sharing dokumen 
Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020 - 2024, Manual IKU level 2, Perjanjian Kinerja level 2, Laporan Kinerja, Renaksi atas 

PK tahunan level 2 (dan disesuaikan bentuk dokumennya per triwulan) 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 2, koordinator, sub koordinator s.d staf (minimal 2 org/sub 
koordinator) dalam unit kerja Pusat Riset Perikanan yang tergabung dalam SI-MP 

dibanding total jumlah target Pejabat level 2 , koordinator, sub koordinator s.d staf 

(minimal 2 org/sub koordinator) di Pusat Riset Perikanan (jumlah target total 29) 

Tingkat keaktifan  

a) Persentase pejabat level 2, koordinator s.d sub koordinator Pusat Riset Perikanan yang 
aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total pejabat level 2 s.d 4 Pusat Riset Perikanan; 

b). Upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video atau 

notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat 

terkait, dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, 

Siapa, Kenapa dan Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 
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 25 Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan Lingkup Pusat Riset 

Perikanan yang dokumen tindak 
lanjutnya telah dilengkapi dan 

disampaikan (%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode  triwulan IV Tahun 2020 s.d Triwulan III Tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti 

secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra yang menjadi 
objek pengawasan 

 

Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) dibandingkan dengan 
rekomendasi hasil pengawasan Itjen 

 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 26 Nilai IKPA Pusat Riset Perikanan 
(Nilai) 

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 
pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 

kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

 

Perhitungan : 
Nilai IKPA Pusat Riset Perikanan yang terhitung/terlaporkan pada Aplikasi OM-SPAN 

 27 Nilai NKA Pusat Riset Perikanan (Nilai) Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 
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DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

 

Perhitungan : 
Nilai NKA Pusat Riset Perikanan melalui Aplikasi SMART DJA 

 28 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal Pusat Riset 

Perikanan (%) 

Layanan dukungan manajemen merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung  

pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Riset Perikanan berupa penyusunan kebijakan 

teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset 

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan 

Dokumen layanan dukungan manajemen dihasilkan dari kegiatan penyusunan 
kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, 

pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll 

 

Perhitungan : 

A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen 

internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang 
direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang 

dilaksanakan pada tahun berjalan. 

B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen 

internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah 

disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil 
pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 

C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen 

shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT PENDIDIKAN KP 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 

kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 

perikanan (%) 

Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang 

bekerja di bidang Kelautan dan perikanan 

 
Perhitungan : 
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A. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 

B. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  

yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan 

tahun sebelumnya 
C. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 

 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang 

kelautan dan perikanan 

 

Perhitungan : 

Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 
6 bulan dan tahun sebelumnya 

Hasil riset dan inovasi 

dimanfaatkan melalui 

kegiatan pendidikan KP 

3 Desa mitra pendidikan KP yang 

meningkat kompetensinya  (Desa) 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (UU No. 6/2014) 

Inovasi adalah cara-cara baru atau teknologi baru yang digunakan untuk memperbaikai 
kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna 

Teknologi merupakan materi konkret (hard atau soft) pengetahuan untuk penggunaan 

praktis, yang dapat mengubah pengalaman manusia dan dunia yang dihuninya 

Nomenklatur IKU menggunakan Desa Mitra menyesuaikan dengan Panduan Umum 

Desa Inovasi 
 

Perhitungan : 

A. Indikator Output desa mitra sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 

berjalan yaitu terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis 

penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan 

masyarakat. 
B. Desa mitra yang kegiatan utamanya desiminasi hasil riset, dapat menggunakan 

hasil riset KP periode 5 tahun kebelakang. 

C. Pelaksanaan kegiatan mengacu Pedum Desa Mitra/Inovasi 

D. Hitung/kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan Desa mitra 

Aparatur yang Dididik dan 

Dilatih  

4 Aparatur KKP yang ditingkatkan jenjang 

pendidikannya (Orang) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur KKP yang melakukan 

peningkatan jenjang pendidikan formal melalui tugas belajar dan izin belajar 

 
Perhitungan : 
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A. Hitung jumlah aparatur KKP peserta tugas belajar lanjutan yang ditingkatkan jenjang 

pendidikan formalnya melalui pembiayaan Pusdik KP (Orang) 

B. Hitung jumlah aparatur KKP peserta tugas belajar baru penerimaan tahun 2021 yang 

ditingkatkan jenjang pendidikan formalnya melalui pembiayaan Pusdik KP (Orang) 
C. Hitung jumlah aparatur KKP peserta izin belajar yang direkomendasikan izin 

belajarnya sesuai rencana kebutuhan tahun 2021 (Orang) 

D. Jumlah Point A+B+C 

Terselenggaranya 

Pendidikan Vokasi 

Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

besertifikat kompetensi (Orang) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah sertifikat yang diberikan kepada  

peserta didik di satuan KP setelah dididik dan/atau diuji kompetensinya dan lulus 

sehingga memiliki sertifikat kompetensi. 

 
Perhitungan : 

Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 

perikanan yang kompeten (Orang) 

Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah SDM yang dididik pada satuan 

pendidikan KP untuk terselenggaranya tata kelola pemanfaatan yang berkeadilan, 

berdaya saing dan berkelanjutan 

 

Perhitungan : 
Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 

diterima sebagai peserta didik (%) 

1. Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah keseluruhan anak pelaku utama 

yang diterima sebagai peserta didik baru di satuan pendidikan KP.  Pelaku utama 

yang dimaksud adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil 

perikanan, serta petambak garam 

2. Dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima tersebut, sebanyak 50% 
merupakan anak pelaku utama tidak mampu 

 

Perhitungan : 

Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 

Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 
Point B/A X100% 

 8 Kelembagaan pendidikan KP yang 
diusulkan (Dokumen) 

Merupakan indikator yang menunjukkan penjaminan mutu kelembagaan, peningkatan 
akreditasi program studi/keahlian dan peningkatan akreditasi institusi satuan 

pendidikan KP. Selain itu juga merupakan indikator pemenuhan standar mutu 

kelembagaan dalam rangka usulan kelembagaan atau program studi/keahlian satuan 

pendidikan KP baru berdasarkan standar Kemendikbud dan Kemenpan RB serta 
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

pemenuhan standar dokumen statuta satuan pendidikan KP untuk ditetapkan oleh 

Menteri Kelautan dan Perikanan. 

 

Perhitungan : 
Hitung jumlah akreditasi program studi/program keahlian/program institusi satuan 

pendidikan KP yang diperoleh dari Badan Akreditasi Nasional Kemendikbud dan atau 

Hitung jumlah usulan rekomendasi kelembagaan/program studi/statuta satuan 

pendidikan KP 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang 

melakukan peningkatan kompetensi 

 
Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 

kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pendidikan KP 

Yang Terstandar 

 

10 Sarana pendidikan KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Unit) 

Peningkatan kapasitas satuan kerja lingkup Pusat Pendidikan KP berupa pengadaan 

belanja modal peralatan, meubelair, mesin dan pengadaan lainnya 

 

Perhitungan : 
Hitung unit kerja satuan pendidikan KP yang  kapasitas sarana pendidikannya 

ditingkatkan 

 11 Prasarana Pendidikan Menengah KP 

yang ditingkatkan kapasitasnya (unit) 

Peningkatan kapasitas satuan kerja lingkup Pusat Pendidikan KP berupa pengadaan 

belanja modal gedung dan bangunan pada satuan pendidikan menengah 

 

Perhitungsn : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan menengah KP yang  kapasitas prasarana 
pendidikannya ditingkatkan 

 12 Prasarana Pendidikan Tinggi KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (unit) 

Peningkatan kapasitas satuan kerja lingkup Pusat Pendidikan KP berupa pengadaan 

belanja modal gedung dan bangunan pada satuan pendidikan tinggi 

 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi KP yang  kapasitas prasarana pendidikannya 

ditingkatkan 

Terselenggaranya 
Pengabdian Pendidikan 

Tinggi KP 

13 Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi 
KP (Paket) 

Merupakan indikator yang menunjukkan unit kerja satuan pendidikan tinggi yang 
melaksanakan tridarma perguruan tinggi dalam bentuk kegiatan penelitian terapan 

 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian terapan 
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14 Pengabdian kepada masyarakat KP 

(Paket) 

Merupakan indikator yang menunjukkan unit kerja satuan pendidikan tinggi yang 

melaksanakan tridarma perguruan tinggi dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 

 
Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 

Tersedianya Norma, 

Standar, Pedoman dan 

Kriteria Pendidikan KP 

15 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria 

Pendidikan KP (Dokumen) 

Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pendidikan KP merupakan ketentuan yang 

ditetapkan baik oleh Kepala Pusat Pendidikan KP maupun oleh Kepala BRSDM sebagai 

panduan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan 

 
Perhitungan : 

Hitung NSPK yang ditetapkan baik oleh Kepala Pusat Pendidikan KP maupun oleh Kepala 

BRSDM pada tahun 2021 atau NSPK yang diusulkan pada tahun 2021 untuk ditetapkan 

oleh Kepala BRSDM 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 

perikanan yang disepakati (Dokumen) 

1) Kerja sama  pendidikan KP adalah penyelenggaraan kerja sama antara Satuan 

Pendidikan KP/Pusat Pendidikan KP dengan pihak mitra pada tahun berjalan yang 

dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah 
pihak. 

2) Kerjasama pada Pusat Pendidikan KP selain ditandatangan Oleh Kepala Pusat 

Pendidikan KP  juga ditandatangan oleh Kepala BRSDM berdasarkan usulan yang  

diinisiasi oleh Pusdik KP 

 
Perhitungan : 

Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

 17 Dokumen perencanaan kegiatan 

pendidikan KP yang tersusun sesuai 

kaidah yang berlaku (Dokumen) 

Merupakan indikator yang menunjukkan dokumen perencanaan dan pembiayaan 

kegiatan pendidikan KP yang tersusun sesuai kaidah berlaku 

 

Perhitungan : 
Hitung jumlah dokumen perencanaan dan pembiayaan kegiatan pendidikan KP yang 

disetujui/ditetapkan. 

 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 

informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 

rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 

perbaikan program. 
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Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 19 Unit kerja lingkup Pusat Pendidikan KP 

yang dibangun untuk diusulkan 

menuju WBK (satker)  

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah 

yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik 

Pembinaan, identifikasi dan membangun Unit Kerja yang akan Diusulkan menjadi ZI 

Menuju WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun dan/atau pada tahun berjalan sebelum 
diusulkan. 

 

Perhitungan : 

Tim pembina/pendamping BRSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat terkait, 

melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker yang ditunjuk sebagai calon 
menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan indikator hasil dan 

dua puluh indikator proses. 

Rincian jenis dokumen terlampir 

Tim pembina/pendamping BRSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan dokumen 

yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB, yaitu memenuhi syarat 

indikator hasil WBK 

 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 
atas LK Pusat Pendidikan KP (%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) BPK Atas LK Pusat Pendidikan KP merupakan pernyataan profesional pemeriksa 

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang 

didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi 

pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern 
 

Perhitungan : 
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Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN Pusat 
Pendidikan KP (indeks)  

1) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 
disiplin dari ASN 

2) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks 

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

 

Perhitungan : 
Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 
Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, 

dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 

kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 

Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja Pusat Pendidikan KP yang 
menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 
teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan 

untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 

20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 10%), (iii) keaktifan level 2, koordinator 
dan subkoordinator dalam Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + 70% x Keaktifan) 

 

Tingkat sharing dokumen 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 

Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja. 

Tingkat keikutsertaaan  
Persentase pejabat level 2 s.d Koordinator dan Subkoordinator Pendidikan KP yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total Pejabat level 2 s.d staf di Pusat Pendidikan KP. 

Perhitungan staf 2 org 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 2 s.d 4 lingkup Pusat Pendidikan KP yang aktif mendistribusikan 

informasi/berita ke SI-MP (minimal 1 kali posting setiap triwulan) dibading total pejabat 
level 2, Koordinator dan Subkoordinator lingkup Pusat Pendidikan KP 

 23 Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja Pusat Pendidikan KP 

(%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 

 

Perhitungan : 
Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 

rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat 

Pendidikan KP (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 

diperjanjikan dalam PK 

 
Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 

IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 
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Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 
Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 
pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi kinerjaku 
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Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 

penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 
 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal Pusat Pendidikan 

KP (%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 

 
Perhitungan : 

A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 
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C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KP 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Pendampingan kelompok 

pelaku usaha/utama dalam 

mendukung terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat 
KP  

1 Kelompok kelautan dan perikanan 

yang ditingkatkan kelasnya (kelompok) 

1) Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas nya setelah 

mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai Kep Men no 14 

tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembagan Kelembagaan 

Pelaku Utama Perikanan dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, 
camat, bupati/walikota dan atau Kepala Dinas perikanan setempat sesuai dengan 

kreteria kelompok yang dikukuhkan, dan /atau; 

2) Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas nya setelah 

mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai Kep Men no 14 

tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembagan Kelembagaan 

Pelaku Utama Perikanan dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, 
camat, bupati/walikota dan atau Kepala Dinas perikanan setempat sesuai dengan 

kreteria kelompok yang dikukuhkan, dan /atau; 

 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang  meningkat kelasnya 
dan memenuhi kreteria peningkatan kelas (kelas pemula ke madya, kelas madya ke 

utama) dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan 

pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode akhir tahun yang 

termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

 2 Kelompok kelautan dan perikanan 

yang dibentuk (Kelompok) 

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan 

Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan 

Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan 
Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Dalam proses penumbuhannya 

Penyuluh melibatkan unsur pemerintah daerah dan atau Kepala Dinas Perikanan 

setempat. 

 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang  dibentuk/ ditumbuhkan 
dan memenuhi kreteria pembentukan kelompok dan Jumlah kelompok pelaku 
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utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan kelompok 

serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir tahun yang termuat di dalam laporan 

kinerja penyuluh perikanan 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat 

3 Desa/kawasan mitra yang menerapkan 

Iptek (paket) 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (UU No. 6/2014) 
Inovasi adalah cara-cara baru atau teknologi baru yang digunakan untuk memperbaikai 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna 

Teknologi merupakan materi konkret (hard atau soft) pengetahuan untuk penggunaan 

praktis, yang dapat mengubah pengalaman manusia dan dunia yang dihuninya 

Desa mitra adalah desa komunitas kp yang memanfaatkan tehnologi dan inovasi 
kelautan dan perikanan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kp. 

 

Perhitungan : 

Indikator Output Desa inovasi/desa mitra sesuai dengan target yang ditetapkan pada 

tahun berjalan:Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pelatihan berdasarkan 

kebutuhan masyarakat di Desa inovasi; 
Desa Inovasi yang kegiatan utamanya desiminasi hasil riset, dapat menggunakan hasil 

riset KP periode 5 tahun kebelakang 

Pelaksanaan kegiatan mengacu Pedum Desa Mitra/Inovasi 

 4 Persentase  lulusan pendidikan dan 

pelatihan yang terserap di Dunia 

Usaha dan Dunia Industri (%) 

Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan 

(meningkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang bekerja di dunia usaha dunia 

industri (DUDI) atau wirausaha KP yang dihitung melalui evaluasi pelatihan. 

 
Perhitungan : 

B. Jumlah lulusan pelatihan masyarakat 

C. Jumlah masyarakat KP yang telah dilatih dan menerapkan hasil pelatihannya, 

dan/atau bekerja di DUDI yang dihitung melalui evaluasi pelatihan. 

D. Point B dibagi Point A dikalikan 100%  
(B/A x 100%) 

 

% 𝐿𝑢𝑙𝑢𝑠𝑎𝑛 =
𝐿𝑢𝑙𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑑𝑖 𝐷𝑈𝐷𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑙𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡
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 5 Lulusan pelatihan yang membentuk 

start up (usaha rintisan) (orang) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan yang melakukan 

wirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya 

(pengembangan ekonomi digital) 

 

Perhitungan : 
Jumlah pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan 

teknologi digital (media sosial dan lain sebagainya) dalam pengembangan usahanya yang 

dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode 

setelah dilatih 

Aparatur Yang Dididik dan 

Dilatih 

6 Aparatur KP yang dilatih (orang) Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur KKP yang telah dilatih, dengan 

kreteria: menggunaan APBN, diselenggarakan secara tatap muka atau daring atau 
blended training; Menggunakan modul dan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pusat 

Pelatihan dan Penyuluhan serta Lembaga Kompeten Authority. 

 

Perhitungan : 

Jumlah Aparatur KP yang telah mengikuti pelatihan reguler, pelatihan teknis dan 

pelatihan dengan metode blended training dan dinyatakan lulus Diklat serta 
mendapatkan sertifikat Diklat. 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pelatihan dan 

Penyuluhan KP Yang 

Terstandar 

7 Jumlah Sarana pelatihan dan 

penyuluhan KP yang terstandar (unit) 

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja 

modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Puslatluh KP. Pengadaan fisik dan 

nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam 

dokumen perencanaan kerja Satker. 

 

Perhitungan : 
Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal 

 8 Jumlah Prasarana pelatihan dan 

penyuluhan KP yang terstandar (unit) 

Peningkatan kapasitas prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja 

modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Puslatluh. Pengadaan fisik dan 

nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam 

dokumen perencanaan kerja Satker. 

 

Perhitungan : 
Jumlah prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal 
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Terselenggaranya 

Penyuluhan Kelautan dan 

Perikanan 

9 Jumlah Kelompok Pelaku utama/ 

Pelaku Usaha yang disuluh (kelompok)  

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/ pelaku usaha 

yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh 

Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas 

kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan 
akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok 

penerima bantuan. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan tetap 

berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari pembinaan 

masyarakat diwilayahnya. 

 

Perhitungan : 
Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh yang dinilai kelas 

kelompoknya dengan hasil terdapat peningkatan nilai yang diartikan meningkatkan 

kemandirian kelompoknya 

 10 Jumlah Percontohan Penyuluhan 

Kelautan dan Perikanan yang 

diterapkan (produk) 

Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk 

percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan dengan 

memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna. Pemilihan lokasi 

percontohan melalui tahap koordinasi dengan pemerintah setempat dan proposal 
perontohan telah disetujui oleh Pusat pelatihan dan Penyuluhan sebagaimana yang 

tercantum dalam pedoman pelaksanaa percontohan. 

 

Perhitungan : 

Hitung jumlah percontohan penyuluhan KP yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman 
percontohan 

Terselenggaranya Pelatihan 

SDM Kelautan dan 

Perikanan   

11 Jumlah masyarakat kelautan dan 

perikanan yang dilatih  (orang) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP  yang telah dilatih 

dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan masyarakat (non ASN), 

penyelenggaraan pelatihan regular (full tatap muka) dan model Blended  (kombinasi 

online dan tatap muka). Peserta pelatihan telah dinyatakan lulus dan mendapatkan 

sertifikat Pelatihan. 

 
Perhitungan : 

Akumulasi jumlah masyarakat KP yang lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan 

 12 Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat 

Berbasis "Full Online Training" (paket) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah pelaksanaan pelatihan masyarakat 

berbasis Full Online Training yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan 

pada tahun 2021. Pelatihan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh masyarakat umum 

karena bersifat terbuka/open accses, melalui proses tahapan seleksi, dan yang akan 

mendapatkan sertifikat adalah peserta yang ikut dalam pelatihan serta sudah dievaluasi 
sesuai ketentuan. 
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Perhitungan : 

Akumulasi jumlah Paket pelatihan Full Online Training 

 13 Tersedianya Materi Pelatihan berbasis 

Kaji Widya (Kaji Terap) (Paket) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Paket Kaji Widya/ Kajiterap yang dibuat 

oleh Instruktur/ Widyasiswara di BPPP yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan materi 

pelatihan kelautan dan perikanan. Kaji Widya (Kaji Terap) yang akan dibuat telah melalui 

tahapan seleksi proposal dan hasilnya diterapkan pada pelatihan sebagaimana pedoman 

pelaksanaan Kaji Widya (Kaji Terap). 
 

Perhitungan : 

Akumulasi jumlah Paket Kaji Widya / Kaji Terap yang dihasilkan 

 14 Jumlah SDM KP yang bersertifikat 

kompetensi (orang) 

Merupakan indikator yang menunjukkan  jumlah SDM KP yang mengikuti uji kompetensi 

sesuai dengan persyaratan uji kompetensi. Peserta yang mendapatkan sertifikat 

kompetensi adalah yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan dan ujian. 
Sertifikat dikeluarkan oleh LSP/BNSP dan atau Lembaga Sertifikasi lainnya. 

 

Perhitungan : 

Hitung jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi kompetensi di wilayah kerja BPPP 

 15 Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan 

Penyuluhan sesuai standar lembaga 

pelatihan (lembaga) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan 

Penyuluhan yang masih berlangsung. 

Sertifikasi Lembaga pelatihan dan penyuluhan seperti asessment mandiri, akreditasi ISO 
dan pemeliharaan sistem mutu pelatihan. 

Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan dikeluarkan oleh Lembaga luar yang 

memiliki kompetensi dan kewenangan mengeluarkan sertifikat Akreditasi. 

 

Perhitungan : 

Hitung jumlah Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan yang ada di Pusat 
Pelatihan dan Penyuluhan KP 

Terselenggaranya Layanan 

Pelatihan dan Penyuluhan 

Kelautan dan Perikanan 

16 Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan 

Kreteria yang disusun (NSPK) 

Merupakan jumlah NSPK yang disiapkan terkait penyelenggaraan Pelatihan dan 

Penyuluhan pada Tahun 2021. NSPK disusun dengan melibatkan Stakeholder dan 

Bagian Hukum Sekretariat BRSDM dann atay Biro Hukum sesuai dengan tingkat 

kewenangan NSPK yang dibuat. 

 

Perhitungan : 
Hitung jumlah NSPK yang disiapkan terkait penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan 

KP 
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Tatakelola pemerintahan 

yang baik lingkup Pelatihan 

dan Penyuluhan KP 

17 Jumlah Kerjasama Pelatihan dan 

Penyuluhan Kelautan dan 

Perikanan(kesepakatan) 

Dasar Hukum PerMenKP 65/2016 tentang pedoman KS dan penyusunan perjanjian di 

lingkungan KKP 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama Pelatihan dan Penyuluhan kelautan 

dan perikanan 
- Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan 

profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/ UPT  

- Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan untuk melakukan aktivitas 

bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama 

- Kerja sama  riset dan SDM adalah penyelenggaraan kerja sama antara BRSDM dengan 

pihak mitra pada tahun berjalan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang 
ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi: 

1. Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek; 

2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan 

3. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian; 

4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang; 
5. Diseminasi dan publikasi; 

6. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama; 

7. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi 

- Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama 

stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM 

 18 Persentase layanan dukungan 

manajemen internal Pusat Pelatihan 
dan Penyuluhan KP (%) 

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan 

penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata 
kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, layanan  data dan informasi, 

layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan 

layanan perkantoran. 

 

Perhitungan : 

Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 
jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) 

sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan. 
Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan 

merupakan bukti capaian IKU lain. 
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%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

 

 19 Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan 
Penyuluhan KP yang lolos penilaian 

WBK, Tim Penilai Internal KKP (satker) 

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah 
yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik 

Pembinaan, identifikasi dan membangun Unit Kerja yang akan Diusulkan menjadi ZI 

Menuju WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun dan/atau pada tahun berjalan sebelum 

diusulkan. 

 

Perhitungan : 
Nilai diperoleh dari hasil penilaian Tim penilai internal KKP  terhadap unit kerja yang 

telah dibina/didampingiuntuk menenuhi kriteria sesuai dengan pedoman yang ada dan 

mengacu pada pedoman dari Kementerian PAN dan RB 

Cek List Pemenuhan Dokumen ZI Menuju WBK terlampir 

Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat Jenderal KKP), melakukan penilaian mandiri 
berdasarkan dokumen yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB, 

yaitu memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator 

proses minimal 75 pada Zona Integritas (ZI) 

 20 Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan 

Penyuluhan KP yang dibangun untuk 

diusulkan menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi (WBK)(Satker) 

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah 

yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik 

Pembinaan, identifikasi dan membangun Unit Kerja yang akan Diusulkan menjadi ZI 

Menuju WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun dan/atau pada tahun berjalan sebelum 
diusulkan. 

 

Perhitungan : 

Tim pembina/pendamping BRSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat terkait, 

melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker yang ditunjuk sebagai calon 

menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan indikator hasil dan 
dua puluh indikator proses. 

Cek List Pemenuhan Dokumen ZI Menuju WBK terlampir 

Tim pembina/pendamping BRSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan dokumen 

yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB, yaitu memenuhi syarat 

indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses minimal 75 pada 
Zona Integritas (ZI) 
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 21 Nilai Rekonsilasi Kinerja Lingkup 

Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 

diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 

IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 

Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 
kesesuaian informasi data 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi kinerjaku 

 

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 
penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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 22 Persentase unit kerja yang 

menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar lingkup 
Puslatluh (%)   

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi 

informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 
digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 20%) 

(ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 10%), (iii) keaktifan level 2 s.d Fungsional yang 

diberi tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator dalam Sistem Informasi 

MP yang terpilih (bobot 70%). 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 

Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 2 s.d staf dalam unit kerja Puslatluh KP yang tergabung dalam 

SI-MP dibanding total Pejabat level 2 s.d staf di Puslatluh. Perhitungan minimal staf 2 

org dibawah Sub Koordinator 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 2 s.d Pejabat Fungsional yang diberi tugas sebagai Koordinator 

dan Sub Koordinator lingkup Puslatluh yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke 
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SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) dibading total pejabat level 2 s.d Pejabat 

Fungsional yang diberi tugas sebagai Koordinator dan Sub Koordinator lingkup Puslatluh 

 23 Indeks Profesionalitas ASN lingkup 

Puslatluh (indeks) 

Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin 

dari ASN 

Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks 
Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP (bobot 25%) 
Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP (Bobot 40%) 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB;. Data SKP, 

dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP (Bobot 30%) 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 
kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 

Pengembangan;. Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP (bobot 5%) 

 24 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas Laporan Keuangan Puslatluh KP 

(%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) BPK Atas LK BRSDM merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai 

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan 
pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 

kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern 

Perhitungan : 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 25 Rekomendasi hasil pengawasan 

lingkup Puslatluh KP yang dokumen 

tindak lanjutnya telah dilengkapi dan 
disampaikan  (%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode 1 Oktober 2019 s.d 30 September 2020 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2020 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 
lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 
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Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 65% dari 

seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 
 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR SOSIAL EKONOMI KP 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Hasil riset dan inovasi sosial 

ekonomi kelautan dan 
perikanan yang 

dimanfaatkan  

1 Desa/Kawasan mitra yang 

menerapkan Iptek Sosek KP (paket) 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (UU No. 6/2014) 

Inovasi adalah cara-cara baru atau teknologi baru yang digunakan untuk memperbaikai 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna 
Teknologi merupakan materi konkret (hard atau soft) pengetahuan untuk penggunaan 

praktis, yang dapat mengubah pengalaman manusia dan dunia yang dihuninya 

Nomenklatur IKU menggunakan Desa Mitra dan/atau Desa Inovasi menyesuaikan 

dengan Panduan Umum Desa Inovasi 

 

Perhitungan : 
Indikator Output Desa inovasi/desa mitra sesuai dengan target yang ditetapkan pada 

tahun berjalan sebagai berikut : (a).  Terdiseminasikannya teknologi dan atau kebijakan 

inovatif yang didasarkan atas hasil-hasil riset BRSDMKP kepada stakeholder di 

desa/kawasan; (b). Tersedianya rekomendasi bahan kebijakan riset dan SDM dari umpan 

balik stakeholders sehingga dihasilkan teknologi dan atau kebijakan yang bersifat inovatif 
dan tepat guna; (c). Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pelatihan berdasarkan 

kebutuhan masyarakat di Desa inovasi; (d). Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan 

kesejahteraan masyarakat. 

Desa Inovasi yang kegiatan utamanya desiminasi hasil riset, dapat menggunakan hasil 

riset KP periode 5 tahun kebelakang. 
Pelaksanaan kegiatan mengacu Pedum Desa Mitra/Inovasi 
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Hitung/kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan Desa Inovasi 
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Rekomendasi hasil riset sosek KP yang 

digunakan dalam penyusunan 

kebijakan (paket) 

Rekomendasi kebijakan adalah proses untuk melakukan pilihan terhadap berbagai 

alternatif kebijakan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Subarsono, 

2020). 

Policy Brief merupakan salah satu dokumen penyampaian hasil riset rekomendasi 

kebijakan berupa analisis/kajian berdasarkan data-data ilmiah yang tersedia untuk 
menghasilkan rekomendasi terhadap isu strategis/kebijakan yang disajikan secara 

singkat (3-4 halaman) menampilkan al: opsi kebijakan, implikasi dan rekomendasi untuk 

stakeholder dalam pengambilan keputusan/kebijakan 

 

Perhitungan : 

(1).Hitung jumlah rekomendasi dan inovasi riset yang dijadikan bahan kebijakan untuk 
stakeholder (MKP, Eselon I dan II KKP, Pemda, K/L lain)  

(2). Pengawalan dokumen penyampaian rekomendasi dan inovasi riset (Surat, 

Memorandum, Nota Dinas) dari Kepala BRSDM kepada stakeholder, dilakukan bersama 

oleh Sekretariat dan Pusat/Balbes terkait (membuat draft surat, sampai dengan 

penerimaan oleh stakeholder terkait) 

Tersedianya Rekomendasi 
Kebijakan Hasil Riset Sosial 

Ekonomi Kelautan dan 

Perikanan dan Tersedianya 

Data dan/atau Informasi 

Hasil Riset Sosial Ekonomi 

Kelautan dan Perikanan 

3 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil 
Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan 

Perikanan (rekomendasi kebijakan) 

Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan 
hasil kajian yang bersifat responsif yaitu untuk merespon isu, mengantisipasi dan 

memecahkan masalah yang terjadi pada sektor kelautan dan perikanan dan bersifat 

antisipatif untuk memprediksi perubahan/ dampak terkait dinamika pengelolaan 

sumber daya kelautan dan perikanan, sosial dan kelembagaan, serta sistem usaha 

pemasaran dan perdagangan sektor kelautan dan perikanan. 

Perhitungan : 

Jumlah hasil kegiatan kajian analisis kebijakan sosial ekonomi KP yang dihasilkan pada 

tahun berjalan 

 4 Jumlah Data dan/atau Informasi Hasil 

Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan 

Perikanan (data) 

Data dan informasi sosial ekonomi KP merupakan data mikro sosial ekonomi rumah 

tangga kelautan dan perikanan  yang dikumpulkan secara periodik dan konsisten pada 

desa dan rumah tangga contoh, yang dapat menggambarkan  indikator dinamika rumah 

tangga kelautan dan perikanan.  

 
Data dan informasi sosial ekonomi KP digunakan sebagai bahan penyusunan 

rekomendasi kebijakan sosial ekonomi KP 

 

Perhitungan : 
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Jumlah paket data dan informasi indikator mikro sosial ekonomi KP  yang dihasilkan 

pada tahun berjalan 

 5 Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI)  Sosial 

Ekonomi KP (buah) 

Karya tulis ilmiah (KTI) adalah tulisan hasil litbang dan/atau tinjauan, ulasan (review), 

kajian dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok 

yang memenuhi kaidah ilmiah yang sesuai dengan ketentuan PERKA LIPI nomor 2 

Tahun 2014 

 
Perhitungan : 

A. Perhitungan berdasarkan jumlah karya tulis ilmiah yang telah disubbmited 

dan/atau diterbitkan di tahun 2020 

B. Satu judul KTI yang dihasilkan lingkup BBRSEKP hanya dapat dihitung satu kali 

C. Tulisan yang diterbitkan pada media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 
naskah akademik, buku hasil riset dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam negeri 

dan/atau luar negeri 

Tersedianya Model Sosial 

Ekonomi Kelautan dan 

Perikanan dan Tersedianya 

Penerapan Model Integrasi 

Sosial Ekonomi Kelautan 
dan Perikanan 

6 Jumlah Model Integrasi Sosial 

Ekonomi KP yang diterapkan (model) 

Penerapan model integrasi sosial ekonomi KP merupakan riset aksi yang 

mengimplemetasikan model sosek yang sesuai di lokasi terpilih untuk mendukung  

pengembangan desa inovasi 

 

Perhitungan : 
Jumlah naskah penerapan model integrasi sosial ekonomi KP  dihasilkan pada tahun 

berjalan 

 7 Jumlah Model Sosial Ekonomi Sektor 

Kelautan dan Perikanan (model) 

1) Model sosial ekonomi merupakan suatu penyederhanaan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat KP  berupa kerangka konseptual atas isu tertentu yang dapat menjadi 

panduan dalam penyelesaian masalah atau perumusan kebijakan dalam lingkup 

sosial ekonomi kelautan dan perikanan.  

2) Model sosial ekonomi KP dapat berupa: kerangka pikir (logical framework, abstraksi), 
komputasi kuantitatif (ekonometrik, statistik, matematik), desain/arsitektur (obyek: 

representasi miniatur, rencana bisnis, pembangunan komunitas, klaster, kawasan, 

organisasi tatakelola, kerangka kebijakan, kerangka regulasi 

 

Perhitungan : 
Jumlah naskah model sosial ekonomi KP yang dihasilkan pada tahun berjalan 
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Tersedianya Sarana 

Prasarana Riset Sosial 

Ekonomi Kelautan dan 

Perikanan 

8 Jumlah Sarana Riset Sosial Ekonomi 

KP (unit) 

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja 

modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BBRSEKP 

 

Perhitungan : 
Jumlah unit kerja/ satuan kerja yang meningkat sarana dan prasarananya berbentuk 

pengadaan fisik/belanja modal 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang baik pada BBRSEKP 

9 Unit kerja BBRSEKP yang dibangun 

untuk diusulkan menuju WBK 

BBRSEKP (satker) 

1) WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah 

yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik 

2) Pembinaan, identifikasi dan membangun Unit Kerja yang akan Diusulkan menjadi ZI 

Menuju WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun dan/atau pada tahun berjalan sebelum 

diusulkan. 
 

Perhitungan : 

Tim pembina/pendamping BRSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat terkait, 

melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker yang ditunjuk sebagai calon 

menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan indikator hasil dan 

dua puluh indikator proses. Cek List Pemenuhan Dokumen ZI Menuju WBK terlampir.  
Tim pembina/pendamping BRSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan dokumen 

yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB, yaitu memenuhi syarat 

indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses minimal 75 pada 

Zona Integritas (ZI) 

 10 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas Laporan Keuangan satker 
BBRSEKP (persen) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) BPK Atas LK BRSDM merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai 
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan 

pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 

kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 
melebihi 1 % 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup 

BBRSEKP (Indeks)  

(1) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 

disiplin dari ASN 
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(2) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks 

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 
Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online 

KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 

kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 

Pengembangan; 

Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi SIMPEG 

Online KKP 
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Nilai Rekonsilasi Kinerja Balai Besar 

Riset Sosial Ekonomi KP (nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 

diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 

IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 
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Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 

 

 

Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi kinerjaku 
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Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 

penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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Unit kerja yang menerapkan sistem 

manajemen pengetahuan yang 
terstandar BBRSEKP (%) 

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan 

untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 
20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 40%), (iii) keaktifan level 2 s.d 4 dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%). 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (40% x Keikutsertaan) + (40% x Keaktifan) 
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Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 

Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 2 s.d staf dalam unit kerja Sekretariat BRSDM yang tergabung 

dalam SI-MP dibanding total Pejabat level 2 s.d staf di BBRSEKP . Perhitungan staf 2 org 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 2 s.d 4 lingkup BBRSEKP  yang aktif mendistribusikan 

informasi/berita ke SI-MP (minimal 1 kali posting setiap triwulan) dibading total pejabat 
level 2 s.d 4 lingkup BBRSEKP 
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Rekomendasi hasil pengawasan 
lingkup BBRSEKP yang dokumen 

tindak lanjutnya telah dilengkapi dan 

disampaikan  (%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 

Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 
ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 60% dari seluruh 

rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 15 Nilai IKPA BBRSEKP  (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 

kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Akan diinformasikan lebih lanjut sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan di 

Tahun 2021 
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 16 Nilai NKA BBRSEKP  (nilai) Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Akan diinformasikan lebih lanjut sesuai dengan kebijakan Kementeria keuangan di 

Tahun 2021 
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Persentase layanan dukungan 

manajemen internal BBRSEKP (persen) 

Layanan dukungan manajemen internal BBRSEKP, meliputi:  

1.Kerjasama Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 

2. Layanan Perkantoran Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 

3.Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan 
Perikanan 

4.Layanan Aparatur Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 

5. Layanan Kehumasan dan Protokoler Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 

6.Layanan Data dan Informasi Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 

7. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan 

Perikanan 

8. Layanan Keuangan dan Kinerja Internal Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 

Perhitungan : 

A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan 

dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui 

pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada 

tahun berjalan. 

C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 
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%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 
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Jumlah jejaring dan/atau kerja sama 

riset sosial ekonomi kelautan dan 
perikanan yang disepakati dan 

ditindaklanjuti (paket) 

DASAR HUKUM PERMEN 65/2016 tentang pedoman KS dan penyusunan perjanjian di 
lingkungan KKP:  

a. Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama riset dan SDM kelautan dan 

perikanan 

b. Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan 

profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/ UPT lingkup BRSDM 

c. Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan untuk melakukan aktivitas 
bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama 

d. Kerja sama  riset dan SDM adalah penyelenggaraan kerja sama antara BBRSEKP 

dengan pihak mitra pada tahun berjalan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama 

yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi: 

   - Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek; 

   - Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan 

   - Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli&material penelitian; 

   - Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang; 

   - Diseminasi dan publikasi; 

   - Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama; 

   - Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi 

e. Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama 

stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM 

Perhitungan : 

Jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja lingkup 

BRSDM yang di koordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat BRSDM, 
ditandatangani oleh Pejabat berwenang, dan diregistrasi oleh Sekretariat (penomoran 1 

pintu oleh Sekretariat) 
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Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja lingkup 

BRSDM yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat BRSDM pada 

tahun yang masih berjalan sampai dengan tahun 2021. 

 

Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja lingkup 

BRSDM yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat BRSDM yang  

terbentuk diluar PEMDA sesua PP Nomor 28/2018 tentang Kerjasama Daerah  

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK BIOTEKNOLOGI KP 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Hasil Riset dan Inovasi 

Pengolahan Produk dan 
Bioteknologi KP yang 

dimanfaatkan 

 

1 Hasil riset pengolahan produk dan 

bioteknologi KP yang dimanfaatkan 
oleh sektor industri (paket) 

(1) hasil riset yang dimanfaatkan oleh sektor industri merupakan salah satu bentuk 

penerapan invensi dan inovasi riset/iptek KP yang ditempuh melalui : (1) alih 
teknologi; (2) intermediasi teknologi; (3) difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; 

dan (4) komersialisasi teknologi 

(2) Komersialisasi teknologi dapat dilaksanakan melalui : (a) inkubasi teknologi; (2) 

kemitraan industri; dan/atau (c.) pengembangan  kawasan IPTEK. 

(3) Hasil riset KP yang dihasilkan dari hasil riset pada tahun berjalan maupun 
tahun-tahun sebelumnya (5 tahun terakhir). 

(4) Pemanfaatan hasil riset sektor industri dibuktikan dengan kontrak kerjasama 

atau bentuk kesepakatan/legalitas lain (misalnya lisensi) dengan pihak industri, 

baik yang merupakan kesepakatan baru dan/atau yang masih berjalan. 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi KP yang 
dikerjasamakan dengan industri, baik kerjasama baru maupun kerjasama yang 

masih berlaku. 

 2 Desa mitra/kawasan mitra yang 

menerapkan Iptek pengolahan produk 

dan bioteknologi KP (paket) 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
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hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6/2014) 

Inovasi adalah cara-cara baru atau teknologi baru yang digunakan untuk 

memperbaikai kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar berdaya guna dan berhasil 
guna 

Teknologi merupakan materi konkret (hard atau soft) pengetahuan untuk 

penggunaan praktis, yang dapat mengubah pengalaman manusia dan dunia yang 

dihuninya 

Nomenklatur IKU menggunakan Desa Mitra dan/atau Desa Inovasi menyesuaikan 

dengan Panduan Umum Desa Inovasi 

Perhitungan : 

1. Indikator Output Desa inovasi/desa mitra sesuai dengan target yang ditetapkan 

pada tahun berjalan sebagai berikut : (a). Terdiseminasikannya teknologi dan atau 

kebijakan inovatif yang didasarkan atas hasil-hasil riset BRSDMKP kepada 

stakeholder di desa/kawasan; (b). Tersedianya rekomendasi bahan kebijakan riset 
dan SDM dari umpan balik stakeholders sehingga dihasilkan teknologi dan atau 

kebijakan yang bersifat inovatif dan tepat guna; (c). Terlaksananya kegiatan 

penyuluhan dan pelatihan berdasarkan kebutuhan masyarakat di Desa inovasi; 

(d). Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran 

dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan 

masyarakat. 

2. 2. Desa Inovasi yang kegiatan utamanya desiminasi hasil riset, dapat 

menggunakan hasil riset KP periode 5 tahun kebelakang. 

3. 3. Pelaksanaan kegiatan mengacu Pedum Desa Mitra/Inovasi 

4. 4. Hitung/kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan Desa Inovasi 
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 3 Rekomendasi hasil riset pengolahan 

produk dan bioteknologi KP yang 

digunakan dalam penyusunan 

kebijakan (paket) 

(1) Rekomendasi hasil riset adalah saran, usulan, bahan pertimbangan, masukan 

berdasarkan hasil-hasil kegiatan riset untuk digunakan sebagai bahan kebijakan. 

(2) (2) Policy Brief merupakan salah satu dokumen penyampaian hasil riset 

rekomendasi kebijakan berupa analisis/kajian berdasarkan data-data ilmiah 
yang tersedia untuk menghasilkan rekomendasi terhadap isu strategis/kebijakan 

yang disajikan secara singkat (3-4 halaman) menampilkan al: opsi kebijakan, 

implikasi dan rekomendasi untuk stakeholder dalam pengambilan 

keputusan/kebijakan 

(3) (3) Rekomendasi kebijakan yang digunakan sebagai bahan kebijakan stakeholder 

merupakan dokumen rekomendasi (dalam bentuk policy brief) yang disampaikan 
kepada stakeholder melalui Surat dari Kepala BRSDM 

Perhitungan : 

(1) Menghitung jumlah rekomendasi yang dijadikan bahan kebijakan untuk 

stakeholder (MKP, Eselon I dan II KKP, Pemda, K/L lain) 

(2) Pengawalan dokumen penyampaian rekomendasi dan inovasi riset (Surat, 
Memorandum, Nota Dinas) dari Kepala BRSDM kepada stakeholder, dilakukan 

bersama oleh Sekretariat dan Pusat/Balbes terkait (membuat draft surat, sampai 

dengan penerimaan oleh stakeholder terkait) 

 4 Hasil riset KP yang digunakan sebagai 

bahan penyusunan RSNI (paket) 

Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) adalah rancangan standar yang 

dirumuskan oleh komite teknis setelah tercapai konsensus/ kesepakatan bersama 

dari semua pihak yang terkait meliputi konsumen, pelaku usaha, ilmuan dan instansi 

pemerintah; 
Perhitungan : 

menghitung jumlah RSNI yang telah dirumuskan dan ditetapkan 

Tersedianya Rekomendasi 

dan Masukan Kebijakan 

Pembangunan KP yang 

efektif 

 

5 Data dan/atau Informasi Riset 

Pengolahan Produk dan Bioteknologi 

KP yang dihasilkan (paket) 

Data dan/ informasi hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi kp yang telah 

disusun dalam bentuk paket informasi (hasil pengolahan dan analisis data) 

Perhitungan : 

Menghitung jumlah data dan/atau informasi riset pengolahan produk dan bioteknologi 

kp yang dihasilkan pada tahun berjalan dan disampaikan secara resmi oleh Kepala 
BBRP2BKP kepada Kepala BRSDM 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 6 Rekomendasi Riset Pengolahan Produk 

dan Bioteknologi KP yang dihasilkan 

(rekomendasi kebijakan) 

Rekomendasi hasil riset adalah saran, usulan, bahan pertimbangan, masukan 

berdasarkan hasil-hasil kegiatan riset untuk digunakan sebagai bahan kebijakan. 

Perhitungan : 

Menghitung jumlah rekomendasi riset pengolahan produk dan bioteknologi kp yang 
dihasilkan pada tahun berjalan dan disampaikan secara resmi oleh Kepala BBRP2BKP 

kepada Kepala BRSDM 

 7 Karya tulis ilmiah hasil riset 

pengolahan produk dan bioteknologi 

KP yang dipublikasikan (KTI) 

Karya tulis ilmiah (KTI) adalah tulisan hasil litbang dan/atau tinjauan, ulasan (review), 

kajian dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang 

memenuhi aturan baku dan berlaku umum yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan 

(PERKA LIPI nomor 2 Tahun 2014) 

Tulisan yang disusun berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset 
yang telah diterbitkan/accepted di media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 

buku hasil riset, naskah akademik dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam negeri 

dan/atau luar negeri pada tahun berjalan. 

Perhitungan : 

Perhitungan berdasarkan jumlah Karya Tulis Ilmiah peneliti BBRP2BKP yang dimuat 

dalam jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, buku hasil riset, naskah akademik 
dan buletin ilmiah yang diterbitkan/ accepted di tahun 2021. 

Perhitungan berdasarkan peran peneliti BBRP2BKP sebagai Penulis/Kontributor Utama 

untuk terbitan dalam negeri/terakreditasi nasional, sedangkan untuk terbitan luar 

negeri/terindeks global dihitung berdasarkan peran peneliti BBRP2BKP sebagai 

Penulis/Kontributor Utama atau Anggota. 

Tersedianya Teknologi Hasil 
Riset Pengolahan Produk 

dan Bioteknologi Kelautan 

dan Perikanan 

 

8 Teknologi Pengolahan Produk dan 
Bioteknologi KP yang dihasilkan 

(produk) 

Hasil kegiatan riset kelautan dan perikanan  yang memiliki kebaruan  sebagian atau 
seluruhnya yang akan dipergunakan dalam mengembangkan pengolahan produk,  

bioteknologi, dan keamanan pangan berbasis Iptek 

Perhitungan : 

Menghitung jumlah produk yang dihasilkan dari kegiatan riset teknologi pengolahan 

produk dan bioteknologi kp pada tahun berjalan dan disampaikan secara resmi oleh 

Kepala BBRP2BKP kepada Kepala BRSDM 
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 9 Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil 

Riset Pengolahan Produk Kelautan dan 

Perikanan yang dihasilkan (produk) 

Kegiatan penerapan/demonstrasi Iptek pada lingkungan yang relevan/sebenarnya 

dengan melibatkan stakeholder (masyarakat, Pemda, industri) dalam rangka 

meningkatkan tingkat kesiapan teknologi 

Perhitungan : 

Menghitung jumlah produk yang dihasilkan dari kegiatan penerapan teknologi adaptif 

lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Riset Pengolahan 

Produk dan Bioteknologi 

Kelautan dan Perikanan 

10 Sarana dan Prasarana Riset 

Pengolahan Produk dan Bioteknologi 

KP (unit) 

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja 

modal yang dilaksanakan oleh BBRP2BKP 

Perhitungan : 

Menghitung unit kerja yang melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang 

berbentuk paket pengadaan fisik/belanja modal 

Tata Kelola pemerintahan 
yang baik pada BBRP2BKP 

11 Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP 
(indeks) 

(1) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 
disiplin dari ASN 

(2) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar.  

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG 
Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM. 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP.  

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan; 
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Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

 12 Nilai rekonsiliasi kinerja BBRP2BKP Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 

diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 

IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 

Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 
kesesuaian informasi data 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi kinerjaku 

 

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 
penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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 13 Unit kerja yang menerapkan sistem 
manajemen pengetahuan yang 

terstandar BBRP2BKP (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 
teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 

untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 

(bobot 20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 10%), (iii) keaktifan level 2 s.d 
4 dalam Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + 70% x Keaktifan) 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan 

total dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan 
diantaranya Renstra, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 2 s.d staf dalam unit kerja BBRP2BKP yang tergabung 

dalam SI-MP dibanding total Pejabat level 2 s.d staf di BBRP2BKP. Perhitungan 

staf 2 org 

Tingkat keaktifan  
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Persentase pejabat level 2 s.d 4 lingkup BBRP2BKP yang aktif mendistribusikan 

informasi/berita ke SI-MP (minimal 1 kali posting setiap triwulan) dibanding total 

pejabat level 2 s.d 4 lingkup BBRP2BKP 

 14 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

BBRP2BKP (nilai) 

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 

kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran. 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

 15 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas Laporan Keuangan BBRP2BKP (%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) BPK Atas LK BBRP2KP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai 

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan 
pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 

kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 16 Rekomendasi hasil pengawasan 
lingkup BBRP2BKP yang dokumen 

tindaklanjutnya telah dilengkapi dan 

disampaikan (%) 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen  (Audit, Reviu, dan Evaluasi)  yang terbit pada 
periode 1 Oktober 2020 s.d. 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d. 

Triwulan III Tahun 2021  yang telah ditindaklanjuti  secara tuntas  (status tindak lanjut 

adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan. 

Perhitungan : 

Menghitung persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti 
dibandingkan seluruh jumlah rekomendasi hasil pengawasan  Itjen  (Audit, Reviu, dan 

Evaluasi) yang diberikan selama periode pengukuran. 
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% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 17 Nilai Kinerja Anggaran BBRP2BKP 
(nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 
dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 18 Persentase Layanan Dukungan 
Manajemen Internal BBRP2BKP (%) 

Kegiatan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif 

dan efesien. 

Layanan dukungan manajemen internal BBRP2BKP terdisi dari: 

1. Kerjasama Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan; 

2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Pengolahan Produk dan 

Bioteknologi Kelautan dan Perikanan; 

3. Layanan Umum Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan; 

4. Layanan Aparatur Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan; 

5. Layanan Kehumasan dan Protokoler Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi 

Kelautan dan Perikanan; 

6. Layanan Data dan Informasi Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan 
Perikanan; 

7. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi 

Kelautan dan Perikanan; 

8. Layanan Perkantoran 

Perhitungan : 
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A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan 

dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui 

pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada 

tahun berjalan. 

C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

 19 Jejaring dan/atau kerjasama riset 

pengolahan produk dan bioteknologi 

KP yang disepakati dan ditindaklanjuti 
(dokumen) 

Dasar Hukum PerMenKP 65/2016 tentang pedoman KS dan penyusunan perjanjian 

dilingkungan KKP. 

Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama riset dan SDM kelautan dan perikanan. 

Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan 

profesi/kepakaran yang diikuti oleh BBRP2BKP 

Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan untuk melakukan aktivitas 

bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama 

Kerja sama  riset dan SDM adalah penyelenggaraan kerja sama antara BBRP2BKP dengan 

pihak mitra pada tahun berjalan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang 
ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi: 

1. Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek; 

2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan 

3. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian; 

4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang; 

5. Diseminasi dan publikasi; 

6. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama; 
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7. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi 

Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama 

stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM. 

 

Perhitungan : 

Jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama yang dijalin oleh BBRP2BKP yang di 

koordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat BRSDM, ditandatangani oleh Pejabat 

berwenang, dan diregistrasi oleh Sekretariat (penomoran 1 pintu oleh Sekretariat). 

Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh BBRP2BKP  yang di 

dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat BRSDM yang masih berjalan 
sampai dengan tahun 2021. 

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KP 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang baik pada BRSDM 

1 Nilai PM PRB Lingkup BRSDM (nilai) (1) 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) 

(2) 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 public 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan melalui Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi 
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dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh tim kemenpan RB 

 2 Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas 

dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM 

(unit) 

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang 

memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses 

minimal 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya 

Nilai diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN dan RB 
sampai dengan tahun 2021 

Apabila Tim Penilai Nasional (TPN) tidak melakukan penilaian terhadap seluruh unit 

kerja yang diusulkan KKP, maka tim penilai internal KKP dapat melakukan penilaian 

terhadap unit kerja yang tidak dinilai TPN sesuai dengan pedoman yang ada dan 

mengacu pada pedoman dari Kementerian PAN dan RB 

Perhitungan : 

Tim Penilai dari Kementerian PAN dan RB menilai unit kerja yang diusulkan sebagai 

WBK oleh KKP dimana unit kerja tersebut dianggap telah memenuhi delapan indikator 

hasil dan dua puluh indikator proses kemuadian dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional 

. 

Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I 

dengan persetujuan MKP. 

Penghitungan berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja berpredikat menuju WBK 

pada tahun 2021 Hasil Penilaian Tim Penilai dari Inspektorat Jenderal KKP 

 3 Batas tertinggi  nilai  temuan LHP BPK 

atas LK BRSDM (%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern 

Perhitungan : 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

% 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝐴𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑇𝐴 2020

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑖𝑖𝑙 𝑇𝐴 2020
x 100% 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

 4 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup 

BRSDM (indeks) 

(1) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 

disiplin dari ASN 

(2) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online 
KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 

Pengembangan; 

Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

 5 Nilai Penilaian Mandiri  SAKIP BRSDM 
(nilai) 

(1) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana 
instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya 

berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi 

berorientasi kepada hasil atau outcome 

Perhitungan : 

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman 

evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdapat 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

beberapa  predikat penilaian akuntabilitas kinerja dari yang paling rendah yaitu 

kategori “D” sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori “AA” 

Pemberian penilaian atas AKIP KKP dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) dengan indikator-indikator 
sebagai berikut: 

a) Perencanaan Kinerja bobot 30%; 

b) Pengukuran Kinerja bobot 25%; 

c) Pelaporan Kinerja bobot 15%; 

d) Evaluasi kinerja bobot 10%; 

e) Pencapaian Kinerja bobot 20% 

Penilaian Mandiri BRSDM dilakukan oleh Satker, dan diverifikasi oleh Tim Pengelola 

Kinerja BRSDM, mengacu LKE sesuai indikator Per Men PANRB no 12/2015 

(1). Nilai Penilaian Mandiri Satker BRSDM, yang diverifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja 

BRSDM, menjadi acuan sampling penilaian oleh Tim Penilai AKIP KKP 

(2). Hasil Penilaian AKIP oleh Itjen menjadi Nilai SAKIP BRSDM tahun 2021 

 6 Maturitas SPIP Lingkup BRSDM (level) (1) Maturitas (maturity) berarti dikembangkan penuh atau optimal (Cooke-Davis, 

2005). Andersen and Jessen (2003) menyatakan bahwa konsep maturitas pada 
organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal 

untuk mencapai tujuannya 

(2) Level maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat 

kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern 

pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah 

Perhitungan : 

Tahapan penilaian: 

Penilaian pendahuluan 

Survey persepsi dengan menggunakan kuesioner yang disusun oleh BPKP 
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Pengujian Bukti 

Kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen, dan observasi yang dilakukan oleh 

tim assesor dari BPKP 

hasil penilaian dikeluarkan oleh tim asessor dari BPKP 

 7 Unit kerja Lingkup BRSDM yang 
menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar (%) 

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 
teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 

untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i)  dokumen, (bobot 20%) 

(ii) keikutsertaan (bobot 10%), (iii) keaktifan dalam Sistem Informasi MP yang 

terpilih (bobot 70%) 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + 70% x Keaktifan) 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya 

Renstra, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, rencana Aksi, Laporan Kinerja, dan 
dokumen lain yang terkait. 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat Level 3 dan sub koordinator dalam unit kerja yang tergabung 

dalam SI-MP dibanding total Pejabat level 3 s.dan sub koordinator di unit kerja 

BRSDM. Perhitungan staf minimal 2 org dibawah sub koordinator. 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 3 dan sub koordinator lingkup unit kerja BRSDM yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibading total pejabat level 3 dan sub koordinator lingkup unit kerja BRSDM . Upload 

dokumen kegiatan/informasi dilengkapi foto atau video, atau notulensi hasil rapat 

yang bersifat boleh dipublikasikan, atau bahan paparan rapat, yang memenuhi 5W1H 
(What, Where, When, Who, Why, dan How).                                                          

Share informasi dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian, dan campaign terkait 
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KP. 

 8 Persentase Rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja Lingkup BRSDMKP 

(%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit 

pada periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut 

adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 
Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari 

seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 9 

Unit kerja Lingkup BRSDM yang 

menerapkan inovasi pelayanan publik 
(unit kerja) 

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang 

merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang 

memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemu 

baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik 

berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas 

pada inovasi pelayanan publik yang ada. 

Penyusunan Proposal dan pelaksnaan kompetisi mengacu pada PermenPAN-RB No.19 
Tahun 2016 

Perhitungan : 

Kriteria suatu inisiatif inovasi, yaitu: 

-Memberikan perbaikan pelayanan publik. 

-Memberikan manfaat bagi masyarakat. 

-Dapat dan/atau sudah direplikasi.(role model) Berkelanjutan. 

-Inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun. 
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 10 Nilai IKPA Lingkup BRSDM (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 
kinerja pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

 11 Nilai NKA Lingkup BRSDM (nilai) Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan 
Aspek Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja 

lingkup KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 12 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN 

lingkup BRSDM (%) 

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN 

lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  

 
Perhitungan : 

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai 

dari beberapa unsur berikut : 

F. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%) 

G. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja 
modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola 

barang (bobot 25%) 

H. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 

2017-2019 (bobot 20%) 

I. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita 

Acara Serah Terima (BAST) Berita Acara Pemakaian (bobot 25%) 
Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%) 
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 13 Tingkat Kepatuhan Pengadaan 

Barang/Jasa lingkup BRSDM (%) 

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan 

Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

 
Perhitungan : 

Tingkat Kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa 

unsur berikut : 

E. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%) 

F. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE 

(30%) 
G. Laporan penyelenggaraan pengadaan Barang/Jasa (20%) 

Kesesuaian tahapan pelaksanaan (30%) 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang baik pada Sekretariat 

BRSDM 

 

14 Unit kerja BRSDM yang dibangun untuk 

diusulkan menuju WBK (unit/Satker) 

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang 

memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses 

minimal 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya 

Nilai diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN dan RB 
sampai dengan tahun 2021 

Apabila Tim Penilai Nasional (TPN) tidak melakukan penilaian terhadap seluruh unit 

kerja yang diusulkan KKP, maka tim penilai internal KKP dapat melakukan penilaian 

terhadap unit kerja yang tidak dinilai TPN sesuai dengan pedoman yang ada dan 

mengacu pada pedoman dari Kementerian PAN dan RB 

Perhitungan : 

Tim Pendamping dari BRSDM menilai dan pendampingi unit kerja yang diusulkan 

sebagai WBK yang didampingi dalam memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh 

indikator proses kemudian dievaluasi Tim Penilai KKP . 

Unit yang dibangun menuju predikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon 

I dalam SK Kepala BRSDM. 

Penghitungan berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja dibangun menuju WBK pada 

tahun 2021 hasil pendampingan. 
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 15 Batas tertinggi  nilai  temuan LHP BPK 

atas LK Sekretariat BRSDM (%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa 

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang 

didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi 
pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern 

Perhitungan : 

% 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝐴𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑇𝐴 2020

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑖𝑖𝑙 𝑇𝐴 2020
x 100% 

 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 
melebihi 1 % 

 16 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup 

Sekretariat BRSDM (indeks) 

(1) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 

disiplin dari ASN 

(2) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 
Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online 

KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 
SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 

Pengembangan; 
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Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

 17 Nilai Rekonsilasi Kinerja Sekretariat 

(Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 

Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator 

yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 

Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 

Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 
kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 

kinerjaku 

 

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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 18 Unit kerja Lingkup Sekretariat BRSDM 

yang menerapkan sistem manajemen 
pengetahuan yang terstandar (%) 

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 
mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan 

untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harud dibagikan diantaranya 

Perjanjian Kinerja es 3 dan 4, Laporan Kinerja sekretariat BRSDM  

(3) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 

(bobot 20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 10%), (iii) keaktifan level 2 

s.d 4 dalam Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + 70% x Keaktifan) 

 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 

Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB 

Tingkat keikutsertaaan  
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Persentase Koordinator dan sub koordinator dalam unit kerja yang tergabung dalam 

SI-MP dibanding total Koordinator dan sub koordinator di unit kerja Setba. 

Perhitungan staf minimal 2 org dibawah sub koordinator. 

Tingkat keaktifan  

Persentase Koordinatr dan sub koordinator lingkup unit kerja Setba yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibading total Koordinator dan sub koordinator lingkup unit kerja Setba. Upload 

dokumen kegiatan/informasi dilengkapi foto atau video, atau notulensi hasil rapat 

yang bersifat boleh dipublikasikan, atau bahan paparan rapat, yang memenuhi 5W1H 

(What, Where, When, Who, Why, dan How).                                                          Share 
informasi dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian, dan campaign terkait KP. 

 19 Persentase Rekomendasi hasil 

pengawasan lingkup Sekretariat yang 

dokumen tindak lanjutnya telah 

dilengkapi dan disampaikan (%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit 

pada periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut  

Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 
ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari 

seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 20 Nilai IKPA Lingkup Sekretariat BRSDM 

(nilai) 

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 

kinerja pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 
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 21 Nilai NKA Lingkup Sekretariat BRSDM 

(nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan 

Aspek Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja 

lingkup KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

Kerjasama Riset dan Sumber 

Daya Manusia Kelautan dan 

Perikanan 

22 Kerjasama Riset dan Sumber Daya 

Manusia Kelautan dan Perikanan yang 

disepakati dan ditindaklanjuti 

(Kesepakatan) 

Kerja sama merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kapasitas riset dan SDM 

Kelautan dan Perikanan. Dokumen yang disepakati antara BRSDM dengan mitra 

antarlembaga/nasional dan internasional dalam bentuk Kesepakatan Bersama, Nota 

Kesepahaman, Memorandum of Understanding, Letter of Intent, Implementing 
Arrangement, Agreed Minutes, Perjanjian Kerja Sama dan bentuk KS lain yang 

ditandatangani para pihak pada tahun anggaran berjalan 

Perhitungan : 

Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati dan ditandatangani oleh Kepala BRSDM 

atau Pejabat terkait lainnya dengan mitra KS dalam bentuk Kesepakatan Bersama, 

Nota Kesepahaman, Memorandum of Understanding, Letter of Intent, Implementing 
Arrangement, Agreed Minutes, Perjanjian Kerja Sama, Rencana Kerja, Kerangka Acuan 

Kerja, dengan rumusan 

 

∑ Dokumen yang disepakati = ∑ dokumen KS antar lembaga yang ditandatangani + ∑ 

dokumen KS internasional yang ditandatangani 

Dukungan Manajemen 
Internal Sekretariat BRSDM 

23 Persentase Layanan Dukungan 
Manajemen Internal Sekretariat BRSDM 

(%) 

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan 
dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan 

tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, layanan  data dan informasi, 

layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan 

layanan perkantoran. 

Perhitungan : 

A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan 

kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan. 
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B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui 

pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 

pada tahun berjalan. 

C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi 

yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

 
 
 
UPT PUSAT RISET KELAUTAN 
1. Balai Riset Observasi Laut (BROL) 
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Hasil Riset dan Inovasi 

Kelautan yang dimanfaatkan 

1 Data, Informasi dan Peta hasil riset 

kelautan BROL yang digunakan dalam 

penyusunan kebijakan (Paket) 
 

Perhitungan : 

Data, Informasi dan Peta hasil riset kelautan BROL yang digunakan dalam penyusunan 

kebijakan yang disampaikan melalui dokumen penyampaian resmi dari kepala UPT ke 

Kapusriskel 

 2 Hasil riset dan observasi laut  

 yang dimanfaatkan oleh sektor industri 
(Paket) 

Perhitungan : 

Jumlah hasil riset kelautan yang dikerjasamakan dengan industri, baik kerjasama 
baru maupun kerjasama yang masih berlaku. 

Tersedianya Data, Informasi 

dan Rekomendasi Kebijakan 
Hasil Riset Kelautan 

3 Data dan/atau informasi pemetaan 

sumberdaya kawasan pesisir hasil riset dan 

observasi laut (Paket)  

Perhitungan : 

Jumlah Data dan/atau informasi pemetaan sumberdaya kawasan pesisir hasil riset 
dan observasi laut tahun 2021 yang disampaikan oleh Kepala UPT ke Kapusriskel  

 4 Data dan/atau informasi pemetaan 

karakteristik dan dinamika laut di 
WPP 715 dan 716 (WPP)  

 

Perhitungan : 

Jumlah Data dan/atau informasi pemetaan karakteristik dan dinamika laut di WPP 
715 dan 716 (WPP)  yang disampaikan Kepala UPT ke Kapusriskel 

 5 Karya Tulis Ilmiah hasil riset dan 

observasi laut yang dipublikasikan 
(Dokumen)  

 

Perhitungan : 

(1) Jumlah karya tulis ilmiah yang sudah diterbitkan di tahun 2021 
(2) Perhitungan berdasarkan kontributor utama untuk terbitan dalam negeri, dan 

untuk terbitan internasional dihitungkan sebagai kontributor anggota 

Tulisan yang diterbitkan pada media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 

buku hasil riset, naskah akademik dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam negeri 

dan/atau luar negeri. 
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Tresedianya Sarana dan 

Prasarana Riset Kelautan 

6 Sarana riset kelautan pada satker BROL 

(Unit)  

Peningkatan kapasitas sarana  yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang 

dilaksanakan oleh BROL 

Perhitungan : 

Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarananya 

 

7 Sarana Riset Data Citra Satelit Radar 
(scene) 

(3) Foto dari satelit yang menggunakan modul radar, sehingga tidah terpengaruh oleh 
keadaan cuaca dan awan 

(4) Pemanfaatan foto dari satelit untuk pengawasan sumberdaya KP yang dilakukan 

oleh Stakeholder (PSDKP) 

 

Perhitungan : 

Jumlah data citra satelit yang terdistribusikan 

 

8 Sarana Riset Ocean Numerical Model 

(Unit)  

Peningkatan kapasitas prasarana  yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang 
dilaksanakan oleh BROL 

 

Perhitungan : 

Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan prasarananya 

Tatakelola Pemerintahan 

yang Baik Pada Balai Riset 

dan Observasi Laut 

9 Jejaring dan/atau kerjasama riset dan 

observasi laut yang disepakati dan 

ditindaklanjuti (Dokumen)  

Perhitungan : 

Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh BROL, Pusat Riset 

Kelautan yang di fasilitasi oleh Sekretariat BRSDM pada tahun yang masih berjalan 
dan terbentuk di tahun 2021 

 

10 Persentase layanan dukungan manajemen 

internal satker BROL (Persen)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan 
dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan 

tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, layanan  data dan informasi, 

layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan 

layanan perkantoran. 

 
Perhitungan : 

D. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan 

dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

E. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui 
pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 

12pada tahun berjalan. 

F. Do13kumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi 

yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 
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%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
x 100% 

 

 

11 Indeks Profesionalitas ASN satker BROL 

(Indeks)  

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar 

Kompetensi : Pengembangan SDM melalui Pelatihan, Diklat dan seminar 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai  
Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan 

 

12 Penerapan sistem manajemen pengetahuan 

yang terstandar pada satker BROL (Nilai)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 

untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 
20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator 

dalam Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 
% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 

 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 
Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  
Tingkat keaktifan  

(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator   yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi 

hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, 
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dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, 

Kenapa dan Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 

(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

 

13 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 
atas LK satker BROL (%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa 

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang 

didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi 

pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern 

 
Perhitungan : 

% 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝐿𝐻𝑃 𝐵𝑃𝐾 =    
                      𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛  𝑇𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑇𝐴 2020

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑇𝐴 2020
x 100% 

 

 

14 Rekomendasi hasil pengawasan satker 

BROL yang dokumen tindak lanjutnya 

telah dilengkapi dan disampaikan (%) 

Dasar peraturan Permen KP Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman 

Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan khushnya 

Pasal 25 tentang tindak lanjut hasil pengawasan intern, serta melakukan percepatan 
penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Pusat Riset 

Kelautan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk 

surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2020 s.d. Triwulan III Tahun 

2021 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh semua pihak 
yang menjadi objek pengawasan 

 

Perhitungan : 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 

 

15 Nilai Rekonsilasi Kinerja satker BROL 

(nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 

Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator 

yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 
Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 
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Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 

Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 
Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 
kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 

 
Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 

kinerjaku 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 
Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 

 

16 Nilai IKPA BROL (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 

kinerja pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

 

17 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BROL 

(nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan 

Aspek Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja 
lingkup KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 

18 Indeks Kepuasan Pelanggan pelayanan 

publik BROL (Skala Likert 1-4) (persen)  

 

 
 
 
2. Indikator Kinerja Utama Loka Riset Sumber Daya Kerentanan Pesisir (LRSDKP)  
 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Hasil Riset dan Inovasi 

Kelautan yang dimanfaatkan 

1 Desa mitra/kawasan mitra yang 

menerapkan Iptek hasil riset 

sumberdaya dan kerentanan pesisir 

(Desa/Kawasan)  
  

Perhitungan : 

Jumlah Desa/Kawasan yang menerapkan atau memanfaatkan iptek hasil riset inovasi 

kelautan, yang ditetapkan melalui SK Kepala BRSDM, dan dilaporkan pelaksanaannya 
oleh kepala  LRSDKP ke Kapusriskel 

 2 Data, Informasi dan Peta hasil riset 

sumberdaya dan kerentanan pesisir yang 

digunakan dalam penyusunan kebijakan 

(Paket)  

Perhitungan : 

Data, Informasi dan Peta hasil riset sumberdaya dan kerentanan pesisir yang 

digunakan dalam penyusunan kebijakan yang disampaikan melalui dokumen 
penyampaian resmi dari kepala LRSDKP ke Kapusriskel 

Tersedianya Data, Informasi 

dan Rekomendasi Kebijakan 

Hasil Riset Kelautan 

3 Data dan/atau Informasi Pemetaan 

Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir 

(Paket)  
 

Perhitungan : 

Jumlah Data dan/atau informasi pemetaan sumberdaya dan kerentanan pesisir tahun 

2021 yang disampaikan oleh Kepala LRSDKP ke Kapusriskel  

 4  Karya Tulis Ilmiah hasil riset 

Sumberdaya dan Kerentanan Kawasan 

Pesisir yang dipublikasikan  
 

Perhitungan : 

(3) Jumlah karya tulis ilmiah yang sudah diterbitkan di tahun 2021 
(4) Perhitungan berdasarkan kontributor utama untuk terbitan dalam negeri, dan 

untuk terbitan internasional dihitungkan sebagai kontributor anggota 

Tulisan yang diterbitkan pada media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 

buku hasil riset, naskah akademik dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam negeri 

dan/atau luar negeri. 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Penelitian dan 

Pengembangan Produk 

5 Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil 

Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir 

yang diterapkan  

Perhitungan : 

Jumlah Paket Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan 

Pesisir yang diterapkan pada masyarakat 

Tresedianya Sarana dan 

Prasarana Riset Kelautan 

6 Sarana Riset Kelautan pada satker 

LRSDKP (Unit)  
 

Peningkatan kapasitas sarana  yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang 

dilaksanakan oleh LRSDKP 

Perhitungan : 

Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarananya 

Tatakelola Pemerintahan 

yang Baik Pada Loka Riset 
Sumberdaya dan Kerentanan 

Pesisir 

7 Jejaring dan/atau kerjasama riset 

sumberdaya dan kerentanan pesisir yang 

disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)  

Perhitungan : 

Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh LRSDKP, Pusat 
Riset Kelautan yang di fasilitasi oleh Sekretariat BRSDM pada tahun yang masih 

berjalan dan terbentuk di tahun 2021 

 

8 Persentase Layanan Dukungan Manajemen 

Internal Satker LRSDKP (Persen  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan 

dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan 

tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, layanan  data dan informasi, 

layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan 

layanan perkantoran. 
 

Perhitungan : 

1. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan 

kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 
2. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui 

pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 

pada tahun berjalan. 

3. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi 

yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 
 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
x 100% 

 

 

9 Indeks Profesionalitas ASN satker 

LRSDKP (Indeks)  

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar 

Kompetensi : Pengembangan SDM melalui Pelatihan, Diklat dan seminar 
Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai  

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan 

 

10 Penerapan sistem manajemen pengetahuan 

yang terstandar pada satker LRSDKP 

(Nilai)  

(3) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 

untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(4) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 
20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator 

dalam Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 
% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 

 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 
Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  
Tingkat keaktifan  

(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator   yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi 

hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, 
dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, 

Kenapa dan Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 

(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 

11 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK satker LRSDKP (%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa 

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang 

didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi 
pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern 

 

Perhitungan : 

% 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝐿𝐻𝑃 𝐵𝑃𝐾 =    
                      𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛  𝑇𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑇𝐴 2020

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑇𝐴 2020
x 100% 

 

 

12 Rekomendasi hasil pengawasan satker 

LRSDKP yang dokumen tindak 

lanjutnya telah dilengkapi dan 

disampaikan (%) 

Dasar peraturan Permen KP Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman 

Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan khushnya 

Pasal 25 tentang tindak lanjut hasil pengawasan intern, serta melakukan percepatan 

penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada unit kerja 
berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat 

maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2020 s.d. Triwulan III Tahun 2021 

yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh semua pihak yang 

menjadi objek pengawasan 

 

Perhitungan : 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 

 

13 Nilai Rekonsilasi Kinerja satker LRSDKP 

(nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 

Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator 
yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 
Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 
Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 

 
Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 

kinerjaku 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 
Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 

 

14 Nilai IKPA LRSDKP (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 

kinerja pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

 

15 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP 

(nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan 

Aspek Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja 
lingkup KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 

 
 
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA Loka Perekayasa Teknologi Kelautan (LPTK) Wakatobi  
 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Tersedianya Produk 

dan Prototipe Hasil 
Riset Kelautan  

 

1 Prototipe alat dan mesin hasil perekayasaan 

teknologi kelautan (Purwarupa)  

Perhitungan : 

Jumlah Prototipe alat dan mesin hasil perekayasaan teknologi kelautan (Purwarupa) 
yang dihasilkan 

  Alat dan mesin hasil perekayasaan 

teknologi kelautan siap guna (Purwarupa)  

Perhitungan : 

Jumlah Alat dan mesin hasil perekayasaan teknologi kelautan siap guna (Purwarupa) 

yang dihasilkan 

  Karya Tulis Ilmiah hasil perekayasaan 

teknologi kelautan yang dipublikasikan 

(Dokumen)  

Perhitungan : 

1. Jumlah karya tulis ilmiah yang sudah diterbitkan di tahun 2021 

2. Perhitungan berdasarkan kontributor utama untuk terbitan dalam negeri, dan 
untuk terbitan internasional dihitungkan sebagai kontributor anggota 

Tulisan yang diterbitkan pada media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 

buku hasil riset, naskah akademik dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam negeri 

dan/atau luar negeri. 

Tresedianya Sarana dan 

Prasarana Riset Kelautan 

 Sarana Riset Kelautan pada satker 

LPTK (Unit)  
 

Peningkatan kapasitas sarana  yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang 

dilaksanakan oleh LPTK 

Perhitungan : 
Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarananya 

Tatakelola Pemerintahan 

yang Baik Pada Loka 

Perekayasaan Teknologi 

Kelautan 

 Jejaring dan/atau kerjasama 

perekayasaan teknologi kelautan yang 

disepakati dan ditindaklanjuti 

(Dokumen)  
 

Perhitungan : 

Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh LPTK, Pusat Riset 

Kelautan yang di fasilitasi oleh Sekretariat BRSDM pada tahun yang masih berjalan 

dan terbentuk di tahun 2021 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



 

 Persentase Layanan Dukungan Manajemen 

Internal Satker LPTK (Persen)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan 

dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan 

tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, layanan  data dan informasi, 

layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan 
layanan perkantoran. 

 

Perhitungan : 

4. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan 
kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

5. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui 

pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 

pada tahun berjalan. 

6. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi 
yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
x 100% 

 

 

9 Indeks Profesionalitas ASN satker LPTK 

(Indeks)  

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar 
Kompetensi : Pengembangan SDM melalui Pelatihan, Diklat dan seminar 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai  

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan 

 

10 Penerapan sistem manajemen pengetahuan 

yang terstandar pada satker LPTK (Nilai)  

(5) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 

untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 
pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(6) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 

20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator 

dalam Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 
 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 
Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  
Tingkat keaktifan  

(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi 

hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, 
dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, 

Kenapa dan Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 

(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

 

11 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK satker LPTK (%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa 

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang 
didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi 

pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern 

 

Perhitungan : 

% 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝐿𝐻𝑃 𝐵𝑃𝐾 =    
                      𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛  𝑇𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑇𝐴 2020

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑇𝐴 2020
x 100% 

 

 

12 Rekomendasi hasil pengawasan satker 

LPTK yang dokumen tindak lanjutnya 

telah dilengkapi dan disampaikan (%) 

Dasar peraturan Permen KP Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman 

Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan khushnya 

Pasal 25 tentang tindak lanjut hasil pengawasan intern, serta melakukan percepatan 

penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP 
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada unit kerja 

berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat 

maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2020 s.d. Triwulan III Tahun 2021 
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yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh semua pihak yang 

menjadi objek pengawasan 

 

Perhitungan : 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 

 

13 Nilai Rekonsilasi Kinerja satker LPTK 

(nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 

Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator 
yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 
Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 
Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 

kinerjaku 

 
Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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14 Nilai IKPA LPTK (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 
kinerja pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

 

15 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LPTK 

(nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan 
Aspek Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja 

lingkup KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 
 
UPT PUSAT RISET PERIKANAN  

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA BBRBLPP 
 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 
Tersedianya Data, Informasi 

dan Rekomendasi Kebijakan 

Hasil Riset BBRBLPP 

1 Karya tulis ilmiah riset BBRBLPP yang 

dipublikasikan (dokumen) 

Karya Tulis Ilmiah adalah hasil karya pemikiran sesorang/sekelompok orang setelah 

melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam publikasi ilmiah 

Publikasi ilmiah diantaranya : media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 

buku hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam negeri 

dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar pada tahun berjalan. 

Perhitungan : 

(1) Jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di tahun berjalan 

(2) Perhitungan berdasarkan penulis pertama untuk terbitan dalam negri, untuk 

terbitan internasional(penulis dari instansi terkait dapat dihitung dimanapun 

urutannya selama tidak terdapat penulis lain dari unit kerja BRSDM atau yang 

tertulis lebih awal jika ada lebih dari 1 nama penulis dari unit kerja riset lingkup 
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 
BRSDM 

(3) Tulisan yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 
buku hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam 

negeri dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar--> kategori KTI di 

PERKA LIPI 

Tersedianya Produk dan 

Prototipe Hasil Riset 

BBRBLPP 

2 Teknologi hasil riset BBRBLPP (paket) (1) Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan 

berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan 

kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat 

KP;   
(2) Penelitian adalah kegiatan yang dilaukan menurut metodologi ilmiah yang 

memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman ttg 

fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran 

suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah; 

(3)  
 

Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Riset BBRBLPP 

3. Sarana dan prasarana riset BBRBLPP 
yang ditingkatkan kapasitasnya (paket) 

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana melalui kegiatan pengadaan 
fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh BBRBLPP 

Perhitungan : 

∑ Sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal  pada tahun 

berjalan 

Tersedianya Norma, 

Standard, Prosedur dan 
Kriteria (NSPK) Riset 

BBRBLPP 

4. Sertifikasi kelembagaan riset BBRBLPP 

yang terstandar (lembaga) 

- Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lembaga riset perikanan yang 

terstandard di bawah BRSDM yang masih berlangsung. 

- Lembaga riset perikanan yang terstandar seperti akreditasi ISO/KNAPPP/PUI   

Perhitungan : 

Hitung ∑ lembaga riset perikanan yang terstandar 

Tatakelola pemerintahan 

yang baik pada BBRBLPP 

5. Jejaring dan/atau kerjasama riset 

BBRBLPP yang disepakati dan / atau 

ditindaklanjuti (dokumen) 

'- Dasar Hukum PerMen-KP 65/2016 tentang pedoman KS dan penyusunan perjanjian 

di lingkungan KKP 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama riset dan sdm perikanan 

- Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan 
profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/ UPT lingkup Pusriskan 
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 
- Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan untuk melakukan aktivitas 

bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama 
- Kerja sama  riset dan SDM adalah penyelenggaraan kerja sama antara satker lingkup 

Pusriskan dengan pihak mitra dengan durasi pelaksaan tertentu dan ditandatangani 

oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi: 

1. Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek; 

2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan 
3. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian; 

4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang; 

5. Diseminasi dan publikasi; 

6. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama; 

7. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi. 

- Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama 
stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM 

 

Perhitungan : 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 

BBRBLPP yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Pusriskan dan/atau 
Sekretariat BRSDM pada tahun yang masih berjalan sampai dengan tahun 2021; 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 

BBRBLPP yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Pusriskan dan/atau 

Sekretariat BRSDM yang  terbentuk diluar PEMDA sesuai PP Nomor 28/2018 tentang 

Kerjasama Daerah; 

 6 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK BBRBLPP (%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional 
pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern. 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

= 
Jumlah Nilai Temuan Atas LK TA 2020 

x 100% 
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 
% 

batas 

teringgi 

Realisasi Riil TA 2020 

 

 7 Indeks Profesionalitas ASN BBRBLPP 

(Indeks) 

(1) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 

disiplin dari ASN 

(2) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG 
Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan 

dan Pengembangan; 

Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

 8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BBRBLPP 
(nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 
Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator 

yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 
Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 
Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 

Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 

 

 

Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 

kinerjaku 
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 
 

 9 Unit kerja yang menerapkan sistem 
manajemen pengetahuan yang 

terstandar BBRBLPP (%) 

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 
teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 

untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 

(bobot 20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 40%), (iii) keaktifan level 2 

s.d 4 dalam Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%). 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (40% x Keikutsertaan) + (40% x Keaktifan) 
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 
Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 
dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 

Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 3 s.d staf dalam unit kerja BBRBLPP yang tergabung dalam 

SI-MP dibanding total Pejabat level 3 s.d staf di BBRBLPP. Perhitungan staf 2 org 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 3 s.d 4 BBRBLPP yang aktif mendistribusikan informasi/berita 

ke SI-MP (minimal 1 kali posting setiap triwulan) dibading total pejabat level 3 s.d 4 

BBRBLPP 

 10 Nilai IKPA BBRBLPP (Nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 
anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 

kinerja pelaksanaan anggaran 

Pehitungan : 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BBRBLPP yang terhitung/terlaporkan pada 

aplikasi OM-SPAN 

 11 Nilai NKA BBRBLPP (Nilai) Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 
DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan 

Aspek Konteks 

Perhitungan : 

Nilai Kinerja Anggaran BBRBLPP melalui Aplikasi SMART DJA 

 12 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal Riset Perikanan 

BBRBLPP (%) 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA BBRBLPP (PENYULUHAN) 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Pendampingan kelompok 

pelaku usaha/utama dalam 
mendukung terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat 

KP 

1 Kelompok kelautan dan perikanan yang 

ditingkatkan kelasnya di Satminkal 
BBRBLPP (Kelompok) 

(1). Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas nya 

setelah mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai Kep Men no 
14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembagan Kelembagaan 

Pelaku Utama Perikanan, dan /atau; 

(2). Jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas, dan 

dalam proses penetapan. 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang  meningkat kelasnya 
dan memenuhi kreteria peningkatan kelas (kelas pemula ke madya, kelas madya ke 

utama) dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan 

pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode akhir tahun 

yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

 2 Kelompok kelautan dan perikanan yang 

dibentuk di Satminkal BBRBLPP 

(Kelompok) 

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan 

Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan 

Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan 
Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Dalam proses 

penumbuhannya Penyuluh melibatkan unsur pemerintah daerah dan atau Kepala 

Dinas Perikanan setempat. 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang  dibentuk/ 
ditumbuhkan dan memenuhi kreteria pembentukan kelompok dan Jumlah kelompok 

pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan 

kelompok serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir tahun yang termuat di 

dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

Terselenggaranya 

Penyuluhan Kelautan dan 

Perikanan 

3. Jumlah Kelompok Pelaku utama/ 

Pelaku Usaha yang disuluh di BBRBLPP 

(kelompok)  

- Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/ pelaku 

usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan 

oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian 
kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, 

pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, 

pendampingan kelompok penerima bantuan. Pelaksanaan pendampingan oleh 
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Penyuluh Perikanan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai 

bagian dari pembinaan masyarakat diwilayahnya. 

Perhitungan : 

Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh yang dinilai 
kelas kelompoknya dengan hasil terdapat peningkatan nilai yang diartikan 

meningkatkan kemandirian kelompoknya 

 4. Jumlah Percontohan Penyuluhan 

Kelautan dan Perikanan yang 

diterapkan di BBRBLPP (produk) 

- Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam 

bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan 

dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna. 

Pemilihan lokasi percontohan melalui tahap koordinasi dengan pemerintah setempat 

dan proposal perontohan telah disetujui oleh Pusat pelatihan dan Penyuluhan 
sebagaimana yang tercantum dalam pedoman pelaksanaa percontohan. 

Perhitungan : 

'Hitung jumlah percontohan penyuluhan KP yang dilaksanakan sesuai dengan 

pedoman percontohan 

Tatakelola pemerintahan 

yang baik lingkup BBRBLPP 

5 Persentase layanan dukungan 

manajemen internal BBRBLPP (%) 

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan 

dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan 

tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, layanan  data dan informasi, 
layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan 

layanan perkantoran. 

Dokumen layanan dukungan menejemen internal Penyuluhan berupa  

4. Penyuluhan [Laporan kegiatan bulanan Seksi Penyuluhan BRPBATPP (11 

dokumen), Laporan kegiatan tahunan Seksi Penyuluhan (1 dokumen)] 
Perhitungan : 

A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan 

kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui 
pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 

pada tahun berjalan. 

C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi 

yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 
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%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
x 100% 

 

 
 

 

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA BRPBAPPP 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Tersedianya Data, Informasi 

dan Rekomendasi Kebijakan 

Hasil Riset BRPBAP-PP 

1 Data dan/atau informasi hasil riset 

BRPBAP-PP (paket) 

(1) Pelaksanaan riset perikanan dengan luaran utama berupa data dan/atau 

informasi riset BRPBAPPP 

(2) Data riset perikanan dapat berupa data perikanan, antara lain, data potensi, 
data produksi, data konsumsi, data luasan budi daya, dan parameter 

lingkungan, dll 

(3) Informasi riset perikanan dapat berupa informasi perikanan antara lain, peta 

fishing ground, distribusi perikanan, daya dukung perairan, dan daya dukung 

lahan budi daya, dll 

Perhitungan : 

Jumlah data, informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset tahun berjalan dan sudah 

disampaikan secara resmi oleh Kepala UPT kepada Kepala Pusat 

 2 Karya Tulis Ilmiah  BRPBAP-PP yang 

dipublikasikan (dokumen) 

Karya Tulis Ilmiah adalah hasil karya pemikiran sesorang/sekelompok orang setelah 

melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam publikasi ilmiah 

Publikasi ilmiah diantaranya : media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 

buku hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam negeri 

dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar pada tahun berjalan. 

Perhitungan : 

(1) Jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di tahun berjalan 

(2) Perhitungan berdasarkan penulis pertama untuk terbitan dalam negri, untuk 

terbitan internasional(penulis dari instansi terkait dapat dihitung dimanapun 

urutannya selama tidak terdapat penulis lain dari unit kerja BRPBAPPP atau 
yang tertulis lebih awal jika ada lebih dari 1 nama penulis dari unit kerja riset 

lingkup BRPBAPPP 
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(3) Tulisan yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 

buku hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam 

negeri dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar--> kategori KTI di 

PERKA LIPI  

Tersedianya Produk dan 
Prototipe Hasil Riset 

BRPBAP-PP 

3. Produk biologi hasil riset  BRPBAP-PP 
(paket) 

(1) kegiatan riset (penelitian dan pengembangan yang menghasilkan output berupa 
produk biologi perikanan 

(2) produk biologi perikanan yang dihasilkan dari kegiatan riset antara lain 

plankton, vaksin, benih, induk, dan probiotik. 

Perhitungan : 

Jumlah Produk Biologi Hasil Riset BRPBAPPP dan disampaikan secara resmi oleh 

Kepala UPT kepada Kepala Pusat 

 4. Teknologi hasil riset BRPBAP-PP (paket) (1) Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan 
berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan 

kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat 

KP; 

(2) Penelitian adalah kegiatan yang dilaukan menurut metodologi ilmiah yang 

memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman ttg 

fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran 
suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah 

(3) Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung 

IPTEK yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan 

fungsi dan manfaat IPTEK; 

(4) pelaksanaan riset dengan output teknologi hasil riset BRPBAPPP diarahkan 
untuk menghasilkan sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien serta 

menghasilkan produk unggulan di bidang perikanan; 

Perhitungan : 

Jumlah Teknologi Hasil Riset BRPBAPPP yang dihasilkan dan sudah disampaikan 

secara resmi oleh Kepala UPT kepada Kepala Pusriskan 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Riset BRPBAP-PP 

5. Sarana dan Prasarana  BRPBAP-PP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (paket) 

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana melalui kegiatan pengadaan 

fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BRPBAPPP 

Perhitungan : 
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∑ Sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal  pada tahun 

berjalan 

Tersedianya Norma, 

Standard, Prosedur dan 

Kriteria (NSPK) Riset 

BRPBAP-PP 

6. Sertifikasi kelembagaan BRPBAP-PP 

yang terstandar (lembaga) 

- Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lembaga riset perikanan  yang 

terstandard di bawah BRSDM  yang masih berlangsung. 

- Lembaga BRPBAPPP yang terstandar seperti akreditasi ISO/KNAPPP/PUI   

Perhitungan : 

Hitung ∑ lembaga riset perikanan yang terstandar 

Tatakelola pemerintahan 
yang baik pada BRPBAP-PP 

7. Jejaring dan/atau kerjasama  BRPBAP-
PP yang disepakati dan / atau 

ditindaklanjuti (dokumen) 

'- Dasar Hukum PerMen-KP 65/2016 tentang pedoman KS dan penyusunan perjanjian 
di lingkungan KKP 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama riset dan sdm perikanan 

- Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan 

profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/ UPT lingkup Pusriskan 

- Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan untuk melakukan aktivitas 
bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama 

- Kerja sama  riset dan SDM adalah penyelenggaraan kerja sama antara satker lingkup 

Pusriskan dengan pihak mitra dengan durasi pelaksaan tertentu dan ditandatangani 

oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi: 

1. Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek; 

2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan 
3. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian; 

4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang; 

5. Diseminasi dan publikasi; 

6. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama; 

7. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi. 

- Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama 
stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM 

 

Perhitungan : 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 

BRPBAPPP yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Pusriskan dan/atau 
Sekretariat BRSDM pada tahun yang masih berjalan sampai dengan tahun 2021; 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 

BRPBAPPP yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Pusriskan dan/atau 
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Sekretariat BRSDM yang  terbentuk diluar PEMDA sesuai PP Nomor 28/2018 tentang 

Kerjasama Daerah; 

 8 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK BRPBAP-PP (%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern. 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 
melebihi 1 % 

% 

batas 

teringgi 

= 

Jumlah Nilai Temuan Atas LK TA 2020 

x 100% 
Realisasi Riil TA 2020 

 

 9 Indeks Profesionalitas ASN  BRPBAP-PP 

(indeks) 

(3) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 

disiplin dari ASN 

(4) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 
Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG 

Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 
SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 
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dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan 

dan Pengembangan; 

Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

 10 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBAP-PP 
(nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 
Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator 

yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 
Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 

Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 

kinerjaku 

 

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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 11 Unit kerja yang menerapkan sistem 

manajemen pengetahuan yang 
terstandar BRPBAP-PP (%) 

(4) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 
untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(5) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 

(bobot 20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 40%), (iii) keaktifan level 2 

s.d 4 dalam Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%). 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (40% x Keikutsertaan) + (40% x Keaktifan) 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 

Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 3 s.d staf dalam unit kerja BRPBAPPP yang tergabung dalam 

SI-MP dibanding total Pejabat level 3 s.d staf di BRPBAPPP. Perhitungan staf 2 org 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 3 s.d 4 BRPBAPPP yang aktif mendistribusikan 
informasi/berita ke SI-MP (minimal 1 kali posting setiap triwulan) dibading total 

pejabat level 3 s.d 4 BRPBAPPP 
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 12 Nilai IKPA  BRPBAP-PP (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 
kinerja pelaksanaan anggaran 

Pehitungan : 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BRPBAPPP yang terhitung/terlaporkan pada 

aplikasi OM-SPAN 

 13 Nilai NKA  BRPBAP-PP (nilai) Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan 
Aspek Konteks 

Perhitungan : 

Nilai Kinerja Anggaran BRPBAPPP melalui Aplikasi SMART DJA 

 14 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal BRPBAP-PP(%) 

 

 

 

 

 
 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA BRPBAPPP (PENYULUHAN) 
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Pendampingan kelompok 

pelaku usaha/utama dalam 

mendukung terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat 
KP 

1 Kelompok kelautan dan perikanan yang 

ditingkatkan kelasnya di Satminkal 

BRPBAP-PP (Kelompok) 

(1). Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas nya 

setelah mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai Kep Men no 

14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembagan Kelembagaan 

Pelaku Utama Perikanan, dan /atau; 

(2). Jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas, dan 

dalam proses penetapan. 
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Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang  meningkat kelasnya 

dan memenuhi kreteria peningkatan kelas (kelas pemula ke madya, kelas madya ke 

utama) dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan 
pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode akhir tahun 

yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

 

2 Kelompok kelautan dan perikanan yang 

dibentuk di Satminkal BRPBAP-PP 

(Kelompok) 

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan 

Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan 

Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan 

Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Dalam proses 

penumbuhannya Penyuluh melibatkan unsur pemerintah daerah dan atau Kepala 
Dinas Perikanan setempat. 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang  dibentuk/ 

ditumbuhkan dan memenuhi kreteria pembentukan kelompok dan Jumlah kelompok 

pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan 

kelompok serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir tahun yang termuat di 
dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

Terselenggaranya 

Penyuluhan Kelautan dan 

Perikanan 

3 Jumlah Kelompok Pelaku utama/ 

Pelaku Usaha yang disuluh di BRPBAP-

PP (kelompok)  

- Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/ pelaku 

usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan 

oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian 

kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, 

pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, 
pendampingan kelompok penerima bantuan. Pelaksanaan pendampingan oleh 

Penyuluh Perikanan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai 

bagian dari pembinaan masyarakat diwilayahnya. 

Perhitungan : 

Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh yang dinilai 

kelas kelompoknya dengan hasil terdapat peningkatan nilai yang diartikan 
meningkatkan kemandirian kelompoknya 
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4 Jumlah Percontohan Penyuluhan 

Kelautan dan Perikanan yang 

diterapkan di BRPBAP-PP (produk) 

- Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam 

bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan 

dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna. 

Pemilihan lokasi percontohan melalui tahap koordinasi dengan pemerintah setempat 
dan proposal perontohan telah disetujui oleh Pusat pelatihan dan Penyuluhan 

sebagaimana yang tercantum dalam pedoman pelaksanaa percontohan. 

Perhitungan : 

'Hitung jumlah percontohan penyuluhan KP yang dilaksanakan sesuai dengan 

pedoman percontohan 

Tatakelola pemerintahan 

yang baik lingkup BRPBAP-
PP 

5 Persentase layanan dukungan 

manajemen internal BRPBAP-PP (%) 

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan 

dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan 
tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, layanan  data dan informasi, 

layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan 

layanan perkantoran. 

Dokumen layanan dukungan menejemen internal Penyuluhan berupa  

5. Penyuluhan [Laporan kegiatan bulanan Seksi Penyuluhan BRPBATPP (11 

dokumen), Laporan kegiatan tahunan Seksi Penyuluhan (1 dokumen)] 
Perhitungan : 

D. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan 

kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

E. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui 

pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 

pada tahun berjalan. 

F. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi 

yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

 
%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 = 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
x 100% 
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3. INDIKATOR KINERJA UTAMA BRPBATPP 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Hasil riset dan inovasi 

BRPBATPP yang 

dimanfaatkan 

1. Hasil riset BRPBATPP yang 

dimanfaatkan oleh sektor industri 

(paket) 

(1) hasil riset yang dimanfaatkan oleh sektor industri merupakan salah satu 

bentuk penerapan invensi dan inovasi riset/iptek KP yang ditempuh melalui : 

(a) alih teknologi; (b) intermediasi teknologi; (c) difusi ilmu pengetahuan dan 

teknologi; dan (d) komersialisasi teknologi. 

(2) Komersialisasi teknologi dapat dilaksanakan melalui : (a) inkubasi teknologi; (b) 

kemitraan industri; dan/atau (c.) pengembangan  kawasan IPTEK. 

(3) Hasil riset KP yang dihasilkan dari hasil riset pada tahun berjalan maupun 

tahun-tahun sebelumnya (5 tahun terakhir). 

(4) Pemanfaatan hasil riset sektor industri dibuktikan dengan kontrak kerjasama 
oleh pihak industri baru dan/atau yang masih berjalan. 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah hasil riset Perikanan yang dikerjasamakan dengan industri 

Tersedianya Data, Informasi 

dan Rekomendasi Kebijakan 

Hasil Riset BRPBATPP 

2. Data dan/atau informasi hasil riset 

BRPBATPP (paket) 

(1) Pelaksanaan riset perikanan dengan luaran utama berupa data dan/atau 

informasi riset perikanan 

(2) Data riset perikanan dapat berupa data perikanan, antara lain, data potensi, 

data produksi, data konsumsi, data luasan budi daya, dan parameter 
lingkungan, dll 

(3) Informasi riset perikanan dapat berupa informasi perikanan antara lain, peta 

fishing ground, distribusi perikanan, daya dukung perairan, dan daya dukung 

lahan budi daya, dll 

Perhitungan : 

Jumlah data, informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset tahun berjalan dan sudah 
disampaikan secara resmi oleh Kepala UPT kepada Kepala Pusat 
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 3. Karya Tulis Ilmiah BRPBATPP yang 

dipublikasikan (dokumen) 

(1) Karya Tulis Ilmiah adalah hasil karya pemikiran sesorang/sekelompok orang 

setelah melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam publikasi ilmiah 

(2) Publikasi ilmiah diantaranya : media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga 

rampai, buku hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan 
dalam negeri dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar pada tahun 

berjalan. 

Perhitungan : 

 Jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di tahun berjalan 

 Perhitungan berdasarkan penulis pertama untuk terbitan dalam negeri, untuk 
terbitan internasional (penulis dari instansi terkait dapat dihitung dimanapun 

urutannya selama tidak terdapat penulis lain dari unit kerja BRSDM atau yang 

tertulis lebih awal jika ada lebih dari 1 nama penulis dari unit kerja riset lingkup 
BRSDM) 

 Tulisan yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, buku 
hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam negeri 

dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar--> kategori KTI di PERKA LIPI 

Tersedianya Produk dan 

Prototipe Hasil Riset 

BRPBATPP 

4. Produk biologi hasil riset BRPBATPP 

(paket) 

(1) kegiatan riset (penelitian dan pengembangan) yang menghasilkan output 

berupa produk biologi perikanan 

(2) produk biologi perikanan yang dihasilkan dari kegiatan riset antara lain 

plankton, vaksin, benih, induk, dan probiotik. 

Perhitungan : 

Jumlah Produk Biologi Hasil Riset Perikanan dan disampaikan secara resmi oleh 

Kepala UPT kepada Kepala Pusat 

 5. Teknologi hasil riset BRPBATPP (paket) (1) Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan 

berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan 

kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat 

KP; 

(2) Penelitian adalah kegiatan yang dilaukan menurut metodologi ilmiah yang 

memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman ttg 

fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran 

suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah; 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

(3) Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung 

IPTEK yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan 

fungsi dan manfaat IPTEK; 

(4) pelaksanaan riset dengan output teknologi hasil riset perikanan diarahkan 
untuk menghasilkan sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien serta 

menghasilkan produk unggulan di bidang perikanan; 

Perhitungan : 

Jumlah Teknologi Hasil Riset Perikanan yang dihasilkan dan sudah disampaikan 

secara resmi oleh Kepala UPT kepada Kepala Pusat. 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Riset BRPBATPP 

6. Sarana dan Prasarana BRPBATPP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (paket) 

'Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana melalui kegiatan pengadaan 

fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja BRPBATPP 

 

Perhitungan : 

'∑ Sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal  pada tahun 

berjalan 

Tersedianya Norma, 

Standard, Prosedur dan 

Kriteria (NSPK) Riset 
BRPBATPP 

7. Sertifikasi kelembagaan BRPBATPP yang 

terstandar (lembaga) 

- Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lembaga riset perikanan yang 

terstandard di bawah BRSDM yang masih berlangsung. 

- Lembaga riset perikanan yang terstandar seperti akreditasi ISO/KNAPPP/PUI   

 

Perhitungan : 

'Hitung ∑ lembaga riset perikanan yang terstandar 

Tata kelola pemerintahan 

yang baik lingkup BRPBATPP 

8 Jejaring dan/atau kerjasama BRPBATPP 

yang disepakati dan / atau 

ditindaklanjuti (dokumen) 

'- Dasar Hukum PerMen-KP 65/2016 tentang pedoman KS dan penyusunan perjanjian 

di lingkungan KKP 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama riset dan sdm perikanan 

- Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan 
profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/ UPT lingkup Pusriskan 

- Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan untuk melakukan aktivitas 

bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama 
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- Kerja sama  riset dan SDM adalah penyelenggaraan kerja sama antara satker lingkup 

Pusriskan dengan pihak mitra dengan durasi pelaksaan tertentu dan ditandatangani 

oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi: 

1. Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek; 
2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan 

3. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian; 

4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang; 

5. Diseminasi dan publikasi; 

6. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama; 

7. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi. 
- Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama 

stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM 

 

Perhitungan : 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 
BRPBATPP yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Pusriskan dan/atau 

Sekretariat BRSDM pada tahun yang masih berjalan sampai dengan tahun 2021; 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 

BRPBATPP yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Pusriskan dan/atau 

Sekretariat BRSDM yang  terbentuk diluar PEMDA sesuai PP Nomor 28/2018 tentang 

Kerjasama Daerah; 

 9 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 
atas LK BRPBATPP (%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern. 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

% 
batas 

teringgi 

= 

Jumlah Nilai Temuan Atas LK TA 2020 

x 100% 
Realisasi Riil TA 2020 
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 10 Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP 

(indeks) 

(5) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 

disiplin dari ASN 

(6) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG 

Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 
dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan 

dan Pengembangan; 

Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

 11 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBATPP 

(nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 

Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing 

indikator yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian 

pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 

Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 
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Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 

 

 

Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 

kinerjaku 
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Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 
 

 12 Unit kerja yang menerapkan sistem 

manajemen pengetahuan yang 

terstandar BRPBATPP (%) 

(6) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 

untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(7) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 

(bobot 20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 40%), (iii) keaktifan level 2 

s.d 4 dalam Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%). 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (40% x Keikutsertaan) + (40% x Keaktifan) 
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Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 

Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 3 s.d staf dalam unit kerja BRPBATPP yang tergabung dalam 

SI-MP dibanding total Pejabat level 3 s.d staf di BRPBATPP. Perhitungan staf 2 org 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 3 s.d 4 BRPBATPP yang aktif mendistribusikan 

informasi/berita ke SI-MP (minimal 1 kali posting setiap triwulan) dibading total 
pejabat level 3 s.d 4 BRPBATPP 

 13 Nilai IKPA BRPBATPP (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 

kinerja pelaksanaan anggaran 

Pehitungan : 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BRPBATPP yang terhitung/terlaporkan pada 

aplikasi OM-SPAN 

 14 Nilai NKA BRPBATPP (nilai) Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan 

Aspek Konteks 

Perhitungan : 

Nilai Kinerja Anggaran BRPBATPP melalui Aplikasi SMART DJA 

 15. Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal Riset Perikanan 

BRPBATPP (%) 

'Layanan dukungan menejemen merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk 

mendukung  pelaksanaan tugas dan fungsi BRPBATPP berupa penyusunan kebijakan 

teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan. 
Dokumen layanan dukungan menejemen internal Riset berupa  
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1. Tata Usaha [Catatan atas Laporan Keuangan (2 dokumen), Laporan PBJ BRPBATPP 

TA 2021 (1 dokumen), Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (2 dokumen), 

Laporan Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara BRPBATPP TA 2020 (1 

dokumen), Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara BRPBATPP Tahun 2023 
(1 dokumen), Laporan kegiatan bulanan Bagian Tata Usaha BRPBATPP (11 dokumen), 

Tersedianya laporan kegiatan tahunan Tata Usaha BRPBATPP TA 2021 (1 dokumen)] 

2. Tata Operasional [Laporan Penyelenggaraan SAKIP BRPBATPP TA.2021 (1 

dokumen), Reviu Rencana Strategis BRPBATPP Tahun 2020-2024 (1 dokumen), 

Rencana Kerja Tahunan BRPBATPP Tahun 2021 (1 dokumen), Laporan kegiatan 

BRPBATPP Tahun 2021 (1 dokumen), Dokumen Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Riset 
dan Penyuluhan KP BRPBATPP Tahun 2021 (3 dokumen), Laporan Evaluasi Kegiatan 

BRPBATPP TA 2020 (1 dokumen), Laporan kegiatan mingguan BRPBATPP (48 

dokumen), laporan kegiatan bulanan Seksi Tata Operasional BRPBATPP (11 dokumen), 

Tersedianya laporan kegiatan tahunan Tata Operasional BRPBATPP TA 2021 (1 

dokumen)] 
3. Pelayanan Teknis dan Sarana [Laporan prasarana dan sarana TA 2021 (1 

Dokumen),Laporan kegiatan bulanan Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana BRPBATPP 

(11 dokumen), Tersedianya laporan kegiatan tahunan Tata Pelayanan Teknis dan 

Sarana TA 2021 (1 dokumen)] 

Perhitungan : 

A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan 

kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui 

pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 
pada tahun berjalan. 

C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi 

yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
x 100% 

 

Prosentase dokumen layanan menejeman yang tersedia / dibandingkan total 

dokumen layanan menejemen yang ditargetkan 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA BRPBATPP (PENYULUHAN) 
 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Pendampingan kelompok 
pelaku usaha/utama dalam 

mendukung terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat 

KP 

1 Kelompok kelautan dan perikanan yang 
ditingkatkan kelasnya di Satminkal 

BRPBATPP (Kelompok) 

(1). Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas nya 
setelah mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai Kep Men no 

14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembagan Kelembagaan 

Pelaku Utama Perikanan, dan /atau; 

(2). Jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas, dan 

dalam proses penetapan. 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang  meningkat kelasnya 

dan memenuhi kreteria peningkatan kelas (kelas pemula ke madya, kelas madya ke 

utama) dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan 

pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode akhir tahun 

yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

 

2 Kelompok kelautan dan perikanan yang 

dibentuk di Satminkal BRPBATPP 
(Kelompok) 

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan 

Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan 
Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan 

Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Dalam proses 

penumbuhannya Penyuluh melibatkan unsur pemerintah daerah dan atau Kepala 

Dinas Perikanan setempat. 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang  dibentuk/ 

ditumbuhkan dan memenuhi kreteria pembentukan kelompok dan Jumlah kelompok 

pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan 

kelompok serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir tahun yang termuat di 

dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

Terselenggaranya 

Penyuluhan Kelautan dan 
Perikanan 

3 Jumlah Kelompok Pelaku utama/ 

Pelaku Usaha yang disuluh di 
BRPBATPP (kelompok)  

- Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/ pelaku 

usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan 
oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian 

kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, 

pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, 

pendampingan kelompok penerima bantuan. Pelaksanaan pendampingan oleh 
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Penyuluh Perikanan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai 

bagian dari pembinaan masyarakat diwilayahnya. 

Perhitungan : 

Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh yang dinilai 
kelas kelompoknya dengan hasil terdapat peningkatan nilai yang diartikan 

meningkatkan kemandirian kelompoknya 

 

4 Jumlah Percontohan Penyuluhan 

Kelautan dan Perikanan yang 

diterapkan di BRPBATPP (produk) 

- Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam 

bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan 

dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna. 

Pemilihan lokasi percontohan melalui tahap koordinasi dengan pemerintah setempat 

dan proposal perontohan telah disetujui oleh Pusat pelatihan dan Penyuluhan 
sebagaimana yang tercantum dalam pedoman pelaksanaa percontohan. 

Perhitungan : 

'Hitung jumlah percontohan penyuluhan KP yang dilaksanakan sesuai dengan 

pedoman percontohan 

Tatakelola pemerintahan 

yang baik lingkup BRPBATPP 

5 Persentase layanan dukungan 

manajemen internal Penyuluhan 

Kelautan dan Perikanan BRPBATPP (%) 

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan 

dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan 

tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, layanan  data dan informasi, 
layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan 

layanan perkantoran. 

Dokumen layanan dukungan menejemen internal Penyuluhan berupa  

6. Penyuluhan [Laporan kegiatan bulanan Seksi Penyuluhan BRPBATPP (11 

dokumen), Laporan kegiatan tahunan Seksi Penyuluhan BRPBATPP TA 2021 (1 
dokumen)] 

Perhitungan : 

G. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan 

kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

H. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui 

pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 

pada tahun berjalan. 

I. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi 

yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 
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%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
x 100% 

 

 

 

 

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA BRPPUPP 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Hasil riset dan inovasi 

BRPPU-PP yang 
dimanfaatkan 

1. Data dan informasi hasil riset BRPPU-PP 

yang digunakan sebagai bahan 
penyusunan kebijakan (paket) 

A. Data dan Informasi hasil riset perikanan yang telah disusun dalam bentuk 

paket informasi (hasil pengolahan dan analisis data) yang diusulkan sebagai 
bahan penyusunan kebijakan. 

B. Termasuk dalam data perikanan antara lain, data potensi, data konsumsi, data 

luasan budidaya, dan parameter lingkungan 

C. Termasuk dalam Informasi perikanan antara lain distrbusi perikanan, daya 

dukung perairan, dan daya dukung lahan budidaya. 

Perhitungan : 

Jumlah data informasi yang dihasilkan dari hasil riset perikanan lingkup Pusriskan 

(BRPPUPP) yang digunakan sebagai bahan pertimbangan masukan, serta penunjang 

opsi kebijakan oleh Stakeholder (MKP, Eselon I dan II KKP, Pemda, K/L lain) yang 

disampaikan melalui dokumen penyampaian resmi (Surat, Memorandum, Nota Dinas). 

Tersedianya Data, Informasi 

dan Rekomendasi Kebijakan 

Hasil Riset BRPPU-PP 

2. Data dan/atau informasi stok sumber 

daya perikanan di Wilayah Pengelolaan 

Perikanan NRI di Perairan Daratan (WPP 
NRI PD) (paket) 

Data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan 

Perikanan NRI di Perairan Daratan (WPPNRI PD) yang telah disusun dalam bentuk 

paket informasi (hasil pengolahan dan analisis data) 

Perhitungan : 

Jumlah data, informasi yang dihasilkan dan sudah disampaikan secara resmi oleh 

Kepala UPT kepada Kepala Pusat 

 3. Karya Tulis Ilmiah BRPPU-PP yang 

dipublikasikan (Dokumen) 

Karya Tulis Ilmiah adalah hasil karya pemikiran sesorang/sekelompok orang setelah 

melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam publikasi ilmiah 
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Publikasi ilmiah diantaranya : media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 

buku hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam negeri 

dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar pada tahun berjalan. 

Perhitungan : 

A. Jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di tahun berjalan 

B. Perhitungan berdasarkan penulis pertama untuk terbitan dalam negri, untuk 

terbitan internasional(penulis dari instansi terkait dapat dihitung dimanapun 

urutannya selama tidak terdapat penulis lain dari unit kerja BRSDM atau yang 

tertulis lebih awal jika ada lebih dari 1 nama penulis dari unit kerja riset lingkup 

BRSDM 

C. Tulisan yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, buku 

hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam negeri 

dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar--> kategori KTI di PERKA 

LIPI 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Riset BRPPU-PP 

4. Sarana dan Prasarana  BRPPU-PP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Paket) 

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana melalui kegiatan pengadaan 

fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja BRPPUPP 

Perhitungan : 

∑ Sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal  pada tahun 

berjalan 

Tersedianya Norma, 

Standard, Prosedur dan 

Kriteria (NSPK) Riset BRPPU-

PP 

5. Sertifikasi Kelembagaan  BRPPU-PP 

(Lembaga) 

 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lembaga riset perikanan yang 

terstandard di bawah BRSDM yang masih berlangsung. 

- Lembaga riset perikanan yang terstandar seperti akreditasi ISO/KNAPPP/PUI   

Perhitungan : 

Hitung ∑ lembaga riset perikanan yang terstandar 

Tatakelola pemerintahan 
yang baik pada BRPPU-PP 

6 Jejaring dan/atau Kerjasama  BRPPU-
PP yang disepakati dan / atau 

ditindaklanjuti (Dokumen) 

- Dasar Hukum PerMen-KP 65/2016 tentang pedoman KS dan penyusunan perjanjian 
di lingkungan KKP 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama riset dan sdm perikanan 

- Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan 

profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/ UPT lingkup Pusriskan 
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- Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan untuk melakukan aktivitas 

bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama 

- Kerja sama  riset dan SDM adalah penyelenggaraan kerja sama antara satker lingkup 

Pusriskan dengan pihak mitra dengan durasi pelaksaan tertentu dan ditandatangani 
oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi: 

1. Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek; 

2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan 

3. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian; 

4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang; 

5. Diseminasi dan publikasi; 

6. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama; 

7. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi 

- Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama 

stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM 

Perhitungan : 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 

lingkup Pusriskan yang di koordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat 

BRSDM, ditandatangani oleh Pejabat berwenang, dan diregistrasi oleh Sekretariat 

(penomoran 1 pintu oleh Sekretariat); 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 

lingkup Pusriskan yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat 
BRSDM pada tahun yang masih berjalan sampai dengan tahun 2020; 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 

lingkup Pusriskan yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat 

BRSDM yang  terbentuk diluar PEMDA sesuai PP Nomor 28/2018 tentang Kerjasama 

Daerah; 

 7 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK BRPPU-PP (%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional 
pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 
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akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern. 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

% 

batas 
teringgi 

= 

Jumlah Nilai Temuan Atas LK TA 2020 

x 100% 
Realisasi Riil TA 2020 

 

 8 Indeks Profesionalitas ASN   BRPPU-PP 

(Indeks) 

1) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 

disiplin dari ASN 

2) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG 

Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan 
dan Pengembangan; 

Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 

SIMPEG Online KKP 
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 9 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPU-PP 

(nilai)  

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 

Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing 

indikator yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian 

pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 

Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 

Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 
kesesuaian informasi data 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 

kinerjaku 

 

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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 10 Unit kerja yang menerapkan sistem 

manajemen pengetahuan yang 
terstandar BRPPU-PP (%) 

(8) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 
untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(9) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 

(bobot 20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 40%), (iii) keaktifan level 2 

s.d 4 dalam Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%). 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (40% x Keikutsertaan) + (40% x Keaktifan) 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 

Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 3 s.d staf dalam unit kerja BRPPUPP yang tergabung dalam 

SI-MP dibanding total Pejabat level 3 s.d staf di BRPPUPP. Perhitungan staf 2 org 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 3 s.d 4 BRPPUPP yang aktif mendistribusikan 
informasi/berita ke SI-MP (minimal 1 kali posting setiap triwulan) dibading total 

pejabat level 3 s.d 4 BRPPUPP 
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 11 Nilai IKPA BRPPU-PP (Nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 
kinerja pelaksanaan anggaran 

Pehitungan : 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BRPPUPP yang terhitung/terlaporkan pada 

aplikasi OM-SPAN 

 12 Nilai NKA BRPPU-PP (nilai) Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan 
Aspek Konteks 

Perhitungan : 

Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP melalui Aplikasi SMART DJA 

 13 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal BRPPU-PP 

Layanan dukungan menejemen merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk 

mendukung  pelaksanaan tugas dan fungsi BRPPUPP berupa penyusunan kebijakan 

teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan 

Dokumen layanan dukungan menejemen dihasilkan dari kegiatan penyusunan 

kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, 

pengelolaan data, diseminasi, publkikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, 

dll 
Pehritungan : 

A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan 

kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui 
pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 

pada tahun berjalan. 

C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi 

yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 
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%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
x 100% 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA BRPPUPP (PENYULUHAN) 
 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Pendampingan kelompok 

pelaku usaha/utama dalam 

mendukung terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat 

KP 

1 Kelompok kelautan dan perikanan yang 

ditingkatkan kelasnya di Satminkal 

BRPUPP (Kelompok) 

(1). Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas nya 

setelah mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai Kep Men no 

14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembagan Kelembagaan 

Pelaku Utama Perikanan, dan /atau; 

(2). Jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas, dan 

dalam proses penetapan. 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang  meningkat kelasnya 

dan memenuhi kreteria peningkatan kelas (kelas pemula ke madya, kelas madya ke 

utama) dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan 

pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode akhir tahun 
yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

 

2 Kelompok kelautan dan perikanan yang 
dibentuk di Satminkal BRPPUPP 

(Kelompok) 

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan 
Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan 

Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan 

Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Dalam proses 

penumbuhannya Penyuluh melibatkan unsur pemerintah daerah dan atau Kepala 

Dinas Perikanan setempat. 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang  dibentuk/ 

ditumbuhkan dan memenuhi kreteria pembentukan kelompok dan Jumlah kelompok 

pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan 

kelompok serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir tahun yang termuat di 

dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 
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Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pelatihan dan 

Penyuluhan KP Yang 

Terstandar 

3 Jumlah Sarana pelatihan dan 

penyuluhan KP yang terstandar di 

BRPPUPP Palembang (unit) 

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non 

fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP 

Perhitungan : 

Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja 

modal 

Terselenggaranya 

Penyuluhan Kelautan dan 

Perikanan 

4 Jumlah Kelompok Pelaku utama/ 

Pelaku Usaha yang disuluh di BRPPUPP 

(kelompok)  

- Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/ pelaku 

usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan 

oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian 

kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, 

pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, 

pendampingan kelompok penerima bantuan. Pelaksanaan pendampingan oleh 
Penyuluh Perikanan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai 

bagian dari pembinaan masyarakat diwilayahnya. 

Perhitungan : 

Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh yang dinilai 

kelas kelompoknya dengan hasil terdapat peningkatan nilai yang diartikan 

meningkatkan kemandirian kelompoknya 

 5 Jumlah Percontohan Penyuluhan 
Kelautan dan Perikanan yang 

diterapkan di BRPPUPP (produk) 

- Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam 
bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan 

dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna. 

Pemilihan lokasi percontohan melalui tahap koordinasi dengan pemerintah setempat 

dan proposal perontohan telah disetujui oleh Pusat pelatihan dan Penyuluhan 

sebagaimana yang tercantum dalam pedoman pelaksanaa percontohan. 

Perhitungan : 

'Hitung jumlah percontohan penyuluhan KP yang dilaksanakan sesuai dengan 

pedoman percontohan 

Tatakelola pemerintahan 

yang baik lingkup BRPUPP 

6 Persentase layanan dukungan 

manajemen internal BRPPUPP (%) 

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan 

dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan 

tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, layanan  data dan informasi, 

layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan 
layanan perkantoran. 
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Dokumen layanan dukungan menejemen internal Penyuluhan berupa  

7. Penyuluhan [Laporan kegiatan bulanan Seksi Penyuluhan BRPBATPP (11 

dokumen), Laporan kegiatan tahunan Seksi Penyuluhan (1 dokumen)] 

Perhitungan : 
J. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan 

kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

K. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui 

pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 
pada tahun berjalan. 

L. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi 

yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
x 100% 

 

 

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA BRBIH 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Tersedianya Data, Informasi 

dan Rekomendasi Kebijakan 

Hasil Riset BRBIH 

1. Data dan/atau informasi hasil riset 

BRBIH (paket) 

(1) Pelaksanaan riset perikanan dengan luaran utama berupa data dan/atau 

informasi riset perikanan 

(2) Data riset perikanan dapat berupa data perikanan, antara lain, data potensi, 
data produksi, data konsumsi, data luasan budidaya, dan parameter 

lingkungan, dll 

(3) Informasi riset perikanan dapat berupa informasi perikanan antara lain, peta 

fishing ground, distribusi perikanan, daya dukung perairan, dan daya dukung 

lahan budi daya, dll 

Perhitungan : 

Jumlah paket data/atau informasi hasil riset tahun berjalan dan sudah disampaikan 

secara resmi oleh Kepala BRBIH kepada Kepala Pusat Riset Perikanan 
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 2. Karya tulis ilmiah riset BRBIH yang 

dipublikasikan (dokumen) 

Karya Tulis Ilmiah adalah hasil karya pemikiran sesorang/sekelompok orang setelah 

melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam publikasi ilmiah 

Publikasi ilmiah diantaranya : media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 

buku hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam negeri 
dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar pada tahun berjalan. 

Perhitungan : 

(1) Jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di tahun berjalan 

(2) Perhitungan berdasarkan penulis pertama untuk terbitan dalam negri, untuk 

terbitan internasional(penulis dari instansi terkait dapat dihitung dimanapun 

urutannya selama tidak terdapat penulis lain dari unit kerja BRSDM atau yang 
tertulis lebih awal jika ada lebih dari 1 nama penulis dari unit kerja riset 

lingkup BRSDM 

(3) Tulisan yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 

buku hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam 

negeri dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar 

(4) --> kategori KTI di PERKA LIPI 

Tersedianya Produk dan 
Prototipe Hasil Riset BRBIH 

3. Produk biologi hasil riset BRBIH (paket) (1) kegiatan riset (penelitian dan pengembangan yang menghasilkan output 
berupa produk biologi perikanan 

(2) produk biologi perikanan yang dihasilkan dari kegiatan riset antara lain 

plankton, vaksin, benih, induk, dan probiotik 

Perhitungan : 

Jumlah Produk Biologi Hasil Riset Perikanan dan disampaikan secara resmi oleh 
Kepala BRBIH kepada Kepala Pusat Riset Perikanan 

 4. Penerapan teknologi adaptif lokasi hasil 

riset BRBIH (paket) 

Definisi (ambil dari UU No 11 tahun 2019 tentang SISNAS IPTEK) 

(1) Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan 

berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan 

kebutuhan, kelangsungan dan peningaktan kualitas kehidupan manusia 

(2) Penelitian adalah kegiatan yang dilaukan menurut metodologi ilmiah yang 

memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman ttg 
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fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran 

suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah 

(3) Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung 

IPTEK yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan 
fungsi dan manfaat IPTEK. 

(4) Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau 

pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, 

inovasi dan/atau difusi iptek 

(5) Teknologi adaptif lokasi merupakan proses pengembangan dan penerapan 

IPTEK hasil riset perikanan dengan memperhatikan/ mempertimbangkan 
kondisi spesifik dari suatu lokasi diantaranya lingkungan, masyarakat, sumber 

daya dan ekonomi sehingga diperoleh model-model teknologi spesifik yang 

dapat diterapkan di lokasi lain dengan spesifik kondisi yang serupa. 

Perhitungan : 

'Jumlah penerapan Teknologi Adaptif Lokasi hasil riset perikanan yang dilaksanakan 
oleh BRBIH 

 5. Teknologi hasil riset BRBIH (paket) (1) Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan 
berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan 

kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat 

KP;  

(2) Penelitian adalah kegiatan yang dilaukan menurut metodologi ilmiah yang 

memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman ttg 
fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran 

suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah; 

(3) Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya 

dukung IPTEK yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk 

meningkatkan fungsi dan manfaat IPTEK; 

(4) pelaksanaan riset dengan output teknologi hasil riset perikanan diarahkan 
untuk menghasilkan sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien serta 

menghasilkan produk unggulan di bidang perikanan; 

Perhitungan : 

Jumlah Teknologi Hasil Riset Perikanan yang dihasilkan dan sudah disampaikan 

secara resmi oleh Kepala BRBIH kepada Kepala Pusat Riset Perikanan 
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Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Riset BRBIH 

6. Sarana dan prasarana BRBIH yang 

ditingkatkan kapasitasnya (paket) 

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana melalui kegiatan pengadaan 

fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh BRBIH 

Perhitungan : 

∑ Sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal  pada tahun 

berjalan 

Tersedianya Norma, 
Standard, Prosedur dan 

Kriteria (NSPK) Riset BRBIH 

7 Sertifikasi kelembagaan riset BRBIH 
yang terstandar (lembaga) 

- Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lembaga riset perikanan yang 
terstandard di bawah BRSDM yang masih berlangsung. 

- Lembaga riset perikanan yang terstandar seperti akreditasi ISO/KNAPPP/PUI   

Perhitungan : 

Hitung ∑ lembaga riset perikanan yang terstandar 

Tatakelola pemerintahan 

yang baik pada BRBIH 

8 Jejaring dan/atau kerjasama riset 

BRBIH yang disepakati dan / atau 

ditindaklanjuti (dokumen) 

- Dasar Hukum PerMen-KP 65/2016 tentang pedoman KS dan penyusunan perjanjian 

dilingkungan KKP 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama riset perikanan 

- Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan 

profesi/kepakaran yang diikuti oleh LRMPHP 

- Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan untuk melakukan aktivitas 

bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama 

- Kerja sama  riset adalah penyelenggaraan kerja sama antara LRMPHP dengan pihak 
mitra dengan durasi pelaksaan tertentu dan ditandatangani oleh kedua belah pihak 

dengan ruang lingkup meliputi: 

1. Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek; 

2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan 

3. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian; 

4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang; 
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5. Diseminasi dan publikasi; 

6. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama; 

7. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi 

- Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama 
stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh Pusat Riset Perikanan/BRSDM 

Perhitungan : 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 

BRBIH yang di koordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Pusat Riset Perikanan/ 

Sekretariat BRSDM, ditandatangani oleh Pejabat berwenang; 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 
BRBIH yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Pusat Riset Perikanan/ 

Sekretariat BRSDM pada tahun yang masih berjalan sampai dengan tahun 2021; 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh LRMPHP yang di 

dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Pusat Riset Perikanan/ Sekretariat BRSDM 

yang  terbentuk diluar PEMDA sesuai PP Nomor 28/2018 tentang Kerjasama Daerah. 

 9 Unit kerja BRBIH yang dibangun untuk 

diusulkan menuju WBK (satker) 

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah 

yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik 

Pembinaan, identifikasi dan membangun Unit Kerja yang akan Diusulkan menjadi ZI 

Menuju WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun dan/atau pada tahun berjalan sebelum 

diusulkan. 

Perhitungan : 

Tim pembina/pendamping BRSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat 
terkait, melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker BRBIH yang ditunjuk 

sebagai calon menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan 

indikator hasil dan dua puluh indikator proses.  

 

Cek List Pemenuhan Dokumen ZI Menuju WBK terlampir 

Tim pembina/pendamping BRSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan 
dokumen yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB. 
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 10 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK BRBIH (%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern 

Temuan dimaksud adalah temuan yang bersifat Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang 

menurut ketentuan batas waktu penyelesaian selama 60 hari. 

Perhitungan : 

prosentasi temuan pada LHP BPK yang diselesaikan dibandingkan dengan temuan 

LHP BPK pada Laporan keuangan BRBIH 

 

100% = 

Jumlah temuan LHP BPK di LK yang 

diselesaikan 
x 100% 

Jumlah temuan pada LHP BPK di 

LK 
 

 11 Indeks Profesionalitas ASN BRBIH 

(Indeks) 

(1) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 

disiplin dari ASN 

(2) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG 

Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 
SIMPEG Online KKP 
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Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan 
dan Pengembangan; 

Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

 12 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRBIH (nilai) Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 

Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing 

indikator yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian 

pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 

Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 

Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 
kesesuaian informasi data 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 

kinerjaku 

 

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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 13 Unit kerja yang menerapkan sistem 

manajemen pengetahuan yang 
terstandar BRBIH (%) 

1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 
untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 

20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 40%), (iii) keaktifan level 2 s.d 4 dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%). 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (40% x Keikutsertaan) + (40% x Keaktifan) 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 

Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 3 s.d staf dalam unit kerja LRMPHP yang tergabung dalam SI-

MP dibanding total Pejabat level 3 s.d staf di LRMPHP. Perhitungan staf 2 org 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 3 s.d 4 LRMPHP yang aktif mendistribusikan informasi/berita 
ke SI-MP (minimal 1 kali posting setiap triwulan) dibading total pejabat level 3 s.d 4 

LRMPHP 
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 14. Nilai IKPA BRBIH (Nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 
kinerja pelaksanaan anggaran 

Pehitungan : 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BRBIH yang terhitung/terlaporkan pada aplikasi 

OM-SPAN 

 15. Nilai NKA BRBIH (Nilai) Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan 
Aspek Konteks 

Perhitungan : 

Nilai Kinerja Anggaran BRBIH melalui Aplikasi SMART DJA 

 16. Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal BRBIH (%) 

Layanan dukungan menejemen merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk 

mendukung  pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Riset Perikanan berupa 

penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

di bidang perikanan 

Dokumen layanan dukungan menejemen dihasilkan dari kegiatan penyusunan 

kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, 

pengelolaan data, diseminasi, publkikasi, keuangan, pengelolaan aset, 
kepegawaian, dll 

Perhitungan : 

A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan 

kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui 

pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 

pada tahun berjalan. 
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C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi 

yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
x 100% 

 

Prosentase dokumen layanan menejeman yang tersedia / dibandingkan total dokumen 

layanan menejemen yang ditargetkan 

 

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA BRPI  

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Hasil Riset dan Inovasi BRPI 

yang Dimanfaatkan  

1. Desa Mitra/ Kawasan Mitra yang 

Menerapkan Iptek Perikanan (paket) 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (UU No. 6/2014). 

Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau 

Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta 

memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. 

Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai 

disiplin llmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, 

kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. 

Desa inovasi kelautan dan perikanan adalah desa komunitas kelautan  dan perikanan 

yang memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat 

kelautan dan perikanan. 

Desa Mitra merupakan salah satu bentuk program pengabdian kepada  masyarakat 

untuk membantu masyarakat dalam peningkatan taraf hidup. 

Perhitungan : 

Jumlah desa mitra yang menerapkan iptek hasil riset perikanan yang merupakan 

luaran dari riset 5 tahun terakhir. 
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Tersedianya Data, Informasi 

dan Rekomendasi Kebijakan 

Hasil Riset BRPI 

2. Data dan/atau Informasi Hasil Riset 

BRPI (paket) 

(1) Pelaksanaan riset perikanan dengan keluaran utama berupa data dan/atau 

informasi riset perikanan. 

(2) Data riset perikanan dapat berupa data perikanan, antara lain, data potensi, 

data produksi, data konsumsi, data luasan budi daya, dan parameter 
lingkungan, dll 

(3) Informasi riset perikanan dapat berupa informasi perikanan antara lain, peta 

fishing ground, distribusi perikanan, daya dukung perairan, dan daya dukung 

lahan budi daya, dll 

Perhitungan : 

Jumlah data, informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset tahun berjalan dan sudah 
disampaikan secara resmi oleh Koordinator Riset dengan jenis output data informasi 

kepada Kepala Balai. 

 3. Karya Tulis Ilmiah Riset BRPI yang 

Dipublikasikan (dokumen) 

Karya Tulis Ilmiah adalah hasil karya pemikiran seseorang/sekelompok orang setelah 

melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam publikasi ilmiah. 

Publikasi ilmiah diantaranya : media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 

buku hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam negeri 

dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar pada tahun berjalan. 

Perhitungan : 

(1) Jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di tahun berjalan. 

(2) Perhitungan berdasarkan penulis pertama untuk terbitan dalam negeri, 

uuntuk terbitan internasional (penulis dari instansi terkait dapat dihitung 

dimanapun urutannya selama tidak terdapat penulis lain dari unit kerja 
BRSDM atau yang tertulis lebih awal jika ada lebih dari 1 nama penulis dari 

unit kerja riset lingkup BRSDM) 

(3) Tulisan yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 

buku hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam 

negeri dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar--> kategori KTI di 

PERKA LIPI. 

Tersedianya Produk dan 
Prototipe Hasil Riset BRPI 

4. Produk Biologi Hasil Riset BRPI (paket) (1) kegiatan riset (penelitian dan pengembangan yang menghasilkan output 
berupa produk biologi perikanan. 
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(2) produk biologi perikanan yang dihasilkan dari kegiatan riset antara lain 

plankton, vaksin, benih, induk, dan probiotik. 

Perhitungan : 

Jumlah Produk Biologi Hasil Riset Pemuliaan dan disampaikan secara resmi oleh 
Koordinator Riset kepada Kepala Balai. 

 5. Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi 

Hasil Riset BRPI (paket) 

'Definisi (ambil dari UU No 11 tahun 2019 tentang SISNAS IPTEK) 

(1) Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan 

berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan 

kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. 

(2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah yang 

memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang 
fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran 

suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah. 

(3) Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung 

IPTEK yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan 

fungsi dan manfaat IPTEK. 

(4) Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau 
pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, 

inovasi dan/atau difusi IPTEK. 

(5) Teknologi adaptif lokasi merupakan proses pengembangan dan penerapan 

IPTEK hasil riset perikanan (minimal TRL 6) dengan memperhatikan/ 

mempertimbangkan kondisi spesifik dari suatu lokasi diantaranya lingkungan, 
masyarakat, sumber daya dan ekonomi sehingga diperoleh model-model 

teknologi spesifik yang dapat diterapkan di lokasi lain dengan spesifik kondisi 

yang serupa. 

Perhitungan : 

Jumlah penerapan Teknologi Adaptif Lokasi hasil riset perikanan yang dilaksanakan 

oleh Balai Riset Pemuliaan Ikan 
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Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Riset BRPI 

6. Sarana dan Prasarana Riset BRPI yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya (paket) 

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana melalui kegiatan pengadaan barang dan 

jasa/ belanja modal yang dilaksanakan oleh Balai Riset Pemuliaan Ikan. 

Perhitungan : 

Ʃ Sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan barang dan jasa/ belanja modal 
pada tahun berjalan. 

Tersedianya Norma, 

Standard, Prosedur dan 

Kriteria (NSPK) Riset BRPI 

7. Sertifikasi Kelembagaan BRPI  yang 

Terstandar (lembaga) 

- Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lembaga riset perikanan yang 

terstandard di bawah BRSDM yang masih berlangsung. 

- Lembaga riset perikanan yang terstandar seperti akreditasi ISO/KNAPPP/PUI 

Perhitungan : 

'Hitung ∑ lembaga riset perikanan yang terstandar 

Tatakelola pemerintahan 

yang baik pada BRPI 

8. Jejaring dan/ atau Kerjasama Riset 

BRPI yang Disepakati dan/ atau 

Ditindaklanjuti (dokumen) 

- Dasar Hukum PerMen-KP 65/2016 tentang pedoman KS dan penyusunan perjanjian 

dilingkungan KKP 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama riset perikanan 

- Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan 

profesi/kepakaran yang diikuti oleh LRMPHP 

- Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan untuk melakukan aktivitas 
bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama 

- Kerja sama  riset adalah penyelenggaraan kerja sama antara LRMPHP dengan pihak 

mitra dengan durasi pelaksaan tertentu dan ditandatangani oleh kedua belah pihak 

dengan ruang lingkup meliputi: 

1. Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek; 

2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan 

3. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian; 

4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang; 

5. Diseminasi dan publikasi; 

6. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama; 

7. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi 
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- Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama 

stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh Pusat Riset Perikanan/BRSDM 

Perhitungan : 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja BRPI 
yang di koordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Pusat Riset Perikanan/ Sekretariat 

BRSDM, ditandatangani oleh Pejabat berwenang; 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja BRPI 

yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Pusat Riset Perikanan/ Sekretariat 

BRSDM pada tahun yang masih berjalan sampai dengan tahun 2021; 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh LRMPHP yang di 
dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Pusat Riset Perikanan/ Sekretariat BRSDM 

yang  terbentuk diluar PEMDA sesuai PP Nomor 28/2018 tentang Kerjasama Daerah. 

 

9. Unit kerja BRPI yang lolos penilaian 

menuju WBK (Satker) 

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah 

yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik 

Pembinaan, identifikasi dan membangun Unit Kerja yang akan Diusulkan menjadi ZI 

Menuju WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun dan/atau pada tahun berjalan sebelum 

diusulkan. 

Perhitungan : 

Tim pembina/pendamping BRSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat 

terkait, melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker BRBIH yang ditunjuk 

sebagai calon menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan 

indikator hasil dan dua puluh indikator proses.  

 

Cek List Pemenuhan Dokumen ZI Menuju WBK terlampir 

Tim pembina/pendamping BRSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan 

dokumen yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB. 

 

10. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK BRPI (%)  

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 
keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern 

Temuan dimaksud adalah temuan yang bersifat Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang 

menurut ketentuan batas waktu penyelesaian selama 60 hari. 

Perhitungan : 

prosentasi temuan pada LHP BPK yang diselesaikan dibandingkan dengan temuan 

LHP BPK pada Laporan keuangan BRPI 

 

100% = 

Jumlah temuan LHP BPK di LK yang 

diselesaikan 
x 100% 

Jumlah temuan pada LHP BPK di 

LK 
 

 

11. Indeks Profesionalitas ASN BRPI 

(Indeks) 

(3) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 

disiplin dari ASN 

(4) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG 

Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan 
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dan Pengembangan; 

Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

 

12. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPI  Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 

Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing 
indikator yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian 

pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 

Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 

Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 

kinerjaku 

 

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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13. Unit Kerja BRPI yang Menerapkan 

Sistem Manajemen Pengetahuan yang 
Terstandar (%) 

3) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 
untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

4) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 

20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 40%), (iii) keaktifan level 2 s.d 4 dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%). 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (40% x Keikutsertaan) + (40% x Keaktifan) 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 

Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 3 s.d staf dalam unit kerja BRPI yang tergabung dalam SI-MP 

dibanding total Pejabat level 3 s.d staf di BRPI. Perhitungan staf 2 org 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 3 s.d 4 BRPI yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke 
SI-MP (minimal 1 kali posting setiap triwulan) dibading total pejabat level 3 s.d 4 BRPI 

 
14. Nilai IKPA BRPI (Nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 
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terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 

kinerja pelaksanaan anggaran 

Pehitungan : 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BRPI yang terhitung/terlaporkan pada aplikasi 

OM-SPAN 

 15. Nilai NKA BRPI (Nilai) Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan 

Aspek Konteks 

Perhitungan : 

Nilai Kinerja Anggaran BRPI melalui Aplikasi SMART DJA 

 16. Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal BRPI (%) 

Layanan dukungan menejemen merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk 

mendukung  pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Riset Perikanan berupa 

penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

di bidang perikanan 

Dokumen layanan dukungan menejemen dihasilkan dari kegiatan penyusunan 

kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, 

pengelolaan data, diseminasi, publkikasi, keuangan, pengelolaan aset, 

kepegawaian, dll 

Perhitungan : 

D. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan 

kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

E. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui 

pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 
pada tahun berjalan. 

F. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi 

yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 
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%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
x 100% 

 

Prosentase dokumen layanan menejeman yang tersedia / dibandingkan total dokumen 
layanan menejemen yang ditargetkan 

 
7. INDIKATOR KINERJA UTAMA BRPSDI  

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Tersedianya Data, Informasi 

dan Rekomendasi Kebijakan 

Hasil Riset BRPSDI 

1. Data dan/atau informasi hasil riset 

BRPSDI (paket) 

(1) Pelaksanaan riset perikanan dengan luaran utama berupa data dan/atau 

informasi riset perikanan 

(2) Data riset perikanan dapat berupa data perikanan, antara lain, data potensi, 

data produksi, data konsumsi, data luasan budi daya, dan parameter 

lingkungan, dll 

(3) Informasi riset perikanan dapat berupa informasi perikanan antara lain, peta 

fishing ground, distribusi perikanan, daya dukung perairan, dan daya dukung 

lahan budi daya, dll 

Perhitungan : 

Jumlah data, informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset tahun berjalan dan sudah 
disampaikan secara resmi oleh Kepala BRPSDI kepada Kepala Pusat 

 2. Karya tulis ilmiah riset BRPSDI yang 
dipublikasikan (dokumen) 

Karya Tulis Ilmiah adalah hasil karya pemikiran 

sesorang/sekelompok orang setelah melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam 

publikasi ilmiah 

Publikasi ilmiah diantaranya : media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 

buku hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam negeri 

dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar pada tahun berjalan. 

 

Perhitungan : 

(1) Jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di tahun berjalan 
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(2) Perhitungan berdasarkan penulis pertama untuk terbitan dalam negri, untuk 

terbitan internasional(penulis dari instansi terkait dapat dihitung dimanapun 

urutannya selama tidak terdapat penulis lain dari unit kerja BRSDM atau yang 

tertulis lebih awal jika ada lebih dari 1 nama penulis dari unit kerja riset 
lingkup BRSDM 

(3) Tulisan yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 

buku hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam 

negeri dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar--> kategori KTI di 

PERKA LIPI 

Tersedianya Produk dan 

Prototipe Hasil Riset BRPSDI 

3. Penerapan teknologi adaptif lokasi hasil 

riset BRPSDI (paket) 

Definisi (ambil dari UU No 11 tahun 2019 tentang SISNAS IPTEK) 

(1) Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan 
berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan 

kebutuhan, kelangsungan dan peningaktan kualitas kehidupan manusia 

(2) Penelitian adalah kegiatan yang dilaukan menurut metodologi ilmiah yang 

memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman ttg 

fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran 

suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah 

(3) Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung 

IPTEK yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan 

fungsi dan manfaat IPTEK. 

(4) Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau 

pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, 
inovasi dan/atau difusi iptek 

(5) Teknologi adaptif lokasi merupakan proses pengembangan dan penerapan 

IPTEK hasil riset perikanan dengan memperhatikan/ mempertimbangkan 

kondisi spesifik dari suatu lokasi diantaranya lingkungan, masyarakat, sumber 

daya dan ekonomi sehingga diperoleh model-model teknologi spesifik yang 

dapat diterapkan di lokasi lain dengan spesifik kondisi yang serupa. 

Perhitungan : 

Jumlah penerapan Teknologi Adaptif Lokasi hasil riset BRPSDI yang dilaksanakan oleh 

PJ Kegiatan Riset 
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Tersedianya Norma, 

Standard, Prosedur dan 

Kriteria (NSPK) Riset BRPSDI 

4. Sertifikasi kelembagaan riset BRPSDI 

yang terstandar (lembaga) 

- Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lembaga riset perikanan yang 

terstandard di bawah BRSDM yang masih berlangsung. 

- Lembaga riset perikanan yang terstandar seperti akreditasi ISO/KNAPPP/PUI 

Perhitungan : 

Hitung ∑ lembaga riset perikanan yang terstandar 

Tatakelola pemerintahan 

yang baik pada Balai Riset 

Pemulihan Sumber Daya 

Ikan 

5. Jejaring dan/atau kerjasama riset 

BRPSDI yang disepakati dan / atau 

ditindaklanjuti (dokumen) 

- Dasar Hukum PerMen-KP 65/2016 tentang pedoman KS dan penyusunan perjanjian 

ldilingkungan KKP 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama riset dan sdm perikanan 

- Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan 

profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/ UPT lingkup Pusriskan 

- Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan untuk melakukan aktivitas 
bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama 

- Kerja sama  riset dan SDM adalah penyelenggaraan kerja sama antara Pusriskan 

dengan pihak mitra pada tahun yang masih berjalan (on going) dan/atau terbentuk di 

tahun 2018 dan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani 

oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi: 

1. Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek; 

2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan 

3. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian; 

4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang; 

5. Diseminasi dan publikasi; 

6. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama; 

7. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi 

- Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama 

stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM 

 

Perhitungan : 
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- Jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 

lingkup Pusriskan yang di koordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat 

BRSDM, ditandatangani oleh Pejabat berwenang, dan diregistrasi oleh Sekretariat 

(penomoran 1 pintu oleh Sekretariat); 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 

lingkup Pusriskan yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat 

BRSDM pada tahun yang masih berjalan sampai dengan tahun 2020; 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 

lingkup Pusriskan yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat 

BRSDM yang  terbentuk diluar PEMDA sesuai PP Nomor 28/2018 tentang Kerjasama 
Daerah; 

 6. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK BRPSDI (%)  

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 
pengendalian intern 

Temuan dimaksud adalah temuan yang bersifat Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang 

menurut ketentuan batas waktu penyelesaian selama 60 hari. 

Perhitungan : 

prosentasi temuan pada LHP BPK yang diselesaikan dibandingkan dengan temuan 
LHP BPK pada Laporan keuangan BRPSDI 

 

% 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝐴𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑇𝐴 2020

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑖𝑖𝑙 𝑇𝐴 2020
x 100% 

 

 7. Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI 

(Indeks) 

(7) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 

disiplin dari ASN 

(8) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran 
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 
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Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG 
Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan 

dan Pengembangan; 

Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

 8. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI (Nilai)  Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 

Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing 
indikator yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian 

pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 
Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 
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Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 

 

 

Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 

kinerjaku 
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Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 
 

 

9. Unit kerja yang menerapkan sistem 

manajemen pengetahuan yang 

terstandar BRPSDI (%) 

(10) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang 

memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah 

ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan 

mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan 
dipelajari 

(11) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing 

dokumen, (bobot 20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 40%), (iii) 

keaktifan level 2 s.d 4 dalam Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%). 

Perhitungan : 
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% MP = (20% x Upload dokumen) + (40% x Keikutsertaan) + (40% x Keaktifan) 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 
Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 3 s.d staf dalam unit kerja BRPSDI yang tergabung dalam SI-

MP dibanding total Pejabat level 3 s.d staf di BRPSDI. Perhitungan staf 2 org 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 3 s.d 4 BRPSDI yang aktif mendistribusikan informasi/berita 
ke SI-MP (minimal 1 kali posting setiap triwulan) dibading total pejabat level 3 s.d 4 

BRPSDI 

 

10. Nilai IKPA BRPSDI (Nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 

kinerja pelaksanaan anggaran 

Pehitungan : 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BRPSDI yang terhitung/terlaporkan pada aplikasi 

OM-SPAN 

 

11. Nilai NKA BRPSDI (Nilai) Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan 
Aspek Konteks 

Perhitungan : 

Nilai Kinerja Anggaran BRPSDI melalui Aplikasi SMART DJA 

 

12. Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal BRPSDI (%) 

Layanan dukungan menejemen merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk 

mendukung  pelaksanaan tugas dan fungsi BRPSDI berupa penyusunan kebijakan 

teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
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riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan 

Dokumen layanan dukungan menejemen dihasilkan dari kegiatan penyusunan 

kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, 

pengelolaan data, diseminasi, publkikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, 
dll 

Perhitungan : 

b. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan 

dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

c. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 

d. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

Prosentase dokumen layanan menejeman yang tersedia / dibandingkan total dokumen 

layanan menejemen yang ditargetkan 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
x 100% 

 

 

 
 

8. INDIKATOR KINERJA UTAMA BRPL  

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Hasil riset WPP mendukung 

sumber daya perikanan 

berkelanjutan 

1. Sintesa hasil riset perikanan laut untuk 

potensi sumber daya perikanan yang 

terpetakan dan berkelanjutan pada 11 

WPP (paket) 

- Sintesa terkait Potensi, pemanfaatan dan pengembangan SD KP dalam hal ini potensi 

sumber daya Ikan Layang dan Lemuru 

Perhitungan : 

- Penyampaian naskah/draft sintesa kepada Kepala Pusriskan dari Kepala BRPL 
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Hasil riset dan inovasi BRPL 

yang dimanfaatkan 

2. Data dan informasi hasil riset BRPL 

yang digunakan dalam penyusunan 

kebijakan (paket) 

Data dan Informasi hasil riset perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP NRI) 

yang telah disusun dalam bentuk paket informasi   yang diusulkan sebagai bahan 

penyusunan kebijakan dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan 

sumberdaya 

Perhitungan : 

Jumlah data informasi yang dihasilkan oleh BRPL yang digunakan sebagai bahan 

pertimbangan masukan, serta penunjang opsi kebijakan oleh Stakeholder (MKP, 

Eselon I dan II KKP, Pemda, K/L lain, Komnas Kajiskan) yang disampaikan melalui 

dokumen penyampaian resmi (Surat, Memorandum, Nota Dinas). 

Tersedianya Data, Informasi 

dan Rekomendasi Kebijakan 
Hasil Riset BRPL 

3. Data dan/atau informasi stok sumber 

daya perikanan di Wilayah Pengelolaan 
Perikanan (WPP) NRI (paket) 

Data informasi hasil riset Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan Laut 

di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI yang telah disusun dalam bentuk paket 
informasi (hasil pengolahan dan analisis data) 

Perhitungan : 

Jumlah data, informasi yang dihasilkan BRPL dan sudah disampaikan secara resmi 

oleh Kepala Balai kepada Kepala Pusat Perikanan 

 4. Karya tulis ilmiah riset BRPL yang 

dipublikasikan (dokumen) 

(1) Tulisan yang disusun berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan dari 

kegiatan riset yang telah diterbitkan di media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga 

rampai, buku hasil riset, naskah akademik dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam 
negeri dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar pada tahun berjalan.  

(2) Menyesuaiakan PERKA LIPI ttg Karya Tulis Ilmiah. 

Perhitungan : 

(1) Jumlah karya tulis ilmiah yang sudah diterbitkan di tahun berjalan 

(2) Perhitungan berdasarkan penulis pertama untuk terbitan dalam negri, untuk 
terbitan internasional dihitungkan sampai penulis kedua 

'(3) Tulisan yang diterbitkan pada media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 

buku hasil riset, naskah akademik dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam negeri 

dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar. 

Tersedianya Norma, 

Standard, Prosedur dan 

Kriteria (NSPK) Riset BRPL 

5. Sertifikasi kelembagaan riset BRPL yang 

terstandar (lembaga) 

- Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kelembagaan riset yang 

dilakukan oleh Kemenristek secara periodik 
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'- Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan jumlah lembaga riset perikanan 

yang terstandard di bawah BRSDM yang masih berlangsung. 

- Lembaga riset perikanan yang terstandar seperti akreditasi ISO/KNAPPP/PUI/KAN 

Perhitungan : 

-Jumlah Sertifikat dan atau Proses pembinaan kelembagaan riset yang dilakukan oleh 

lembaga pembina riset dan teknologi (Kemenristek) 

-'Hitung ∑ lembaga riset perikanan yang terstandar 

Tatakelola pemerintahan 

yang baik pada BRPL 

 

6. Jejaring dan/atau kerjasama riset 

perikanan yang disepakati dan/atau 

ditindaklanjuti (dokumen) 

'- Dasar Hukum PerMen-KP 65/2016 tentang pedoman KS dan penyusunan perjanjian 

di lingkungan KKP 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama riset dan sdm perikanan 

- Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan 
profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/ UPT lingkup Pusriskan 

- Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan untuk melakukan aktivitas 

bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama 

- Kerja sama  riset dan SDM adalah penyelenggaraan kerja sama antara satker lingkup 

Pusriskan dengan pihak mitra dengan durasi pelaksaan tertentu dan ditandatangani 

oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi: 
1. Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek; 

2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan 

3. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian; 

4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang; 

5. Diseminasi dan publikasi; 
6. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama; 

7. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi. 

- Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama 

stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM 

 

Perhitungan : 
- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja BRPL 

yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Pusriskan dan/atau Sekretariat 

BRSDM pada tahun yang masih berjalan sampai dengan tahun 2021; 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja BRPL 

yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Pusriskan dan/atau Sekretariat 
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BRSDM yang  terbentuk diluar PEMDA sesuai PP Nomor 28/2018 tentang Kerjasama 

Daerah; 

 7. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK BRPL (%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern. 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

% 

batas 

teringgi 

= 

Jumlah Nilai Temuan Atas LK TA 2020 

x 100% 
Realisasi Riil TA 2020 

 

 8. Indeks Profesionalitas ASN BRPL 
(Indeks) 

(9) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 
disiplin dari ASN 

(10) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG 

Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 
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Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan 

dan Pengembangan; 

Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 
SIMPEG Online KKP 

 

9. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPL (Nilai) Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 

Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing 

indikator yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian 
pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 

Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 

Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 

kinerjaku 

 

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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10. 

Unit kerja yang menerapkan sistem 

manajemen pengetahuan yang 

terstandar BRPL (%) 

(12) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang 

memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah 
ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan 

mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan 

dipelajari 

(13) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing 

dokumen, (bobot 20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 40%), (iii) 
keaktifan level 2 s.d 4 dalam Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%). 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (40% x Keikutsertaan) + (40% x Keaktifan) 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 
Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 3 s.d staf dalam unit kerja BRPL yang tergabung dalam SI-MP 

dibanding total Pejabat level 3 s.d staf di BRPL. Perhitungan staf 2 org 

Tingkat keaktifan  
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Persentase pejabat level 3 s.d 4 BRPL yang aktif mendistribusikan informasi/berita 

ke SI-MP (minimal 1 kali posting setiap triwulan) dibading total pejabat level 3 s.d 

4 BRPL 

 

11. Nilai IKPA BRPL (Nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 
terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 

kinerja pelaksanaan anggaran 

Pehitungan : 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BRPL yang terhitung/terlaporkan pada aplikasi 

OM-SPAN 

 

12. Nilai NKA BRPL (Nilai) Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 
dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan 

Aspek Konteks 

Perhitungan : 

Nilai Kinerja Anggaran BRPL melalui Aplikasi SMART DJA 

 

13. Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal BRPL (%) 

Dukungan Layanan Manajemen  adalah suatu kelompok kegiatan  yang digunakan 

untuk mendukung pelaksanaan tupoksi BRPL 

Perhitungan : 

Dukungan manajemen internal terdiri dari, layanan Perencanaan dan anggaran, 

Layanan Pengembangan SDM, layanan tata Usaha, layanan Pelayanan Teknis dan 

layanan Monev 

 

 

9. INDIKATOR KINERJA UTAMA LRPT  
 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Hasil riset dan inovasi Loka 
Riset Perikanan Tuna yang 

dimanfaatkan 

1. Data dan informasi hasil riset Loka Riset 
Perikanan Tuna yang digunakan sebagai 

bahan penyusunan kebijakan (paket) 

A. Data dan Informasi hasil riset perikanan yang telah disusun dalam bentuk paket 
informasi (hasil pengolahan dan analisis data) yang diusulkan sebagai bahan 

penyusunan kebijakan.  
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B. Termasuk dalam data perikanan antara lain, data potensi, data konsumsi, data 

luasan budidaya, dan parameter lingkungan 

C. Termasuk dalam Informasi perikanan antara lain distrbusi perikanan, daya 

dukung perairan, dan daya dukung lahan budidaya. 
Perhitungan : 

Jumlah data informasi yang dihasilkan dari hasil riset perikanan lingkup Pusat Riset 

Perikanan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan masukan, serta penunjang 

opsi kebijakan oleh Stakeholder (MKP, Eselon I dan II KKP, Pemda, K/L lain) yang 

disampaikan melalui dokumen penyampaian resmi (Surat, Memorandum, Nota 

Dinas). 

Tersedianya Data, Informasi 
dan Rekomendasi Kebijakan 

Hasil Riset Loka Riset 

Perikanan Tuna 

2. Data dan/atau informasi hasil riset 
Loka Riset Perikanan Tuna (paket) 

A. Pelaksanaan riset perikanan dengan luaran utama berupa data dan/atau 
informasi riset perikanan  

B. Data riset perikanan dapat berupa data perikanan, antara lain, data potensi, 

data produksi, data konsumsi, data luasan budi daya, dan parameter 

lingkungan, dll 

C. Informasi riset perikanan dapat berupa informasi perikanan antara lain, peta 

fishing ground, distribusi perikanan, daya dukung perairan, dan daya dukung 
lahan budidaya, dll 

Perhitungan : 

Jumlah data, informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset tahun berjalan dan sudah 

disampaikan secara resmi oleh Kepala Loka Riset Perikanan Tuna kepada Kepala Pusat 

Riset Perikanan 

 3. Karya tulis ilmiah riset Loka Riset 
Perikanan Tuna yang dipublikasikan 

(dokumen) 

A. Karya Tulis Ilmiah adalah hasil karya pemikiran sesorang/sekelompok orang 
setelah melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam publikasi ilmiah  

B. Publikasi ilmiah diantaranya : media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 

buku hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam 

negeri dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar pada tahun berjalan. 

Perhitungan : 

A. Jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di tahun berjalan 
B. Perhitungan berdasarkan penulis pertama untuk terbitan dalam negri, untuk 

terbitan internasional(penulis dari instansi terkait dapat dihitung dimanapun 

urutannya selama tidak terdapat penulis lain dari unit kerja BRSDM atau yang 

tertulis lebih awal jika ada lebih dari 1 nama penulis dari unit kerja riset lingkup 

BRSDM 
C. Tulisan yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, buku 

hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam negeri 
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dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar--> kategori KTI di PERKA 

LIPI 

Tatakelola pemerintahan 

yang baik pada Loka Riset 

Perikanan Tuna 

4. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK LRPT (%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern 

Temuan dimaksud adalah temuan yang bersifat Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang 

menurut ketentuan batas waktu penyelesaian selama 60 hari. 

Perhitungan : 

Persentase temuan pada LHP BPK yang diselesaikan dibandingkan dengan temuan 

LHP BPK pada Laporan keuangan Loka Riset Perikanan Tuna 

𝟏𝟎𝟎% =
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑻𝒆𝒎𝒖𝒂𝒏 𝑳𝑯𝑷 𝑩𝑷𝑲 𝒅𝒊 𝑳𝑲 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒔𝒆𝒍𝒆𝒔𝒂𝒊𝒌𝒂𝒏

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒕𝒆𝒎𝒖𝒂𝒏 𝒑𝒂𝒅𝒂 𝑳𝑯𝑷 𝑩𝑷𝑲 𝒅𝒊 𝑳𝑲
 x 100% 

 

 5. Indeks Profesionalitas ASN Loka Riset 

Perikanan Tuna (Indeks) 

A. Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 

disiplin dari ASN   

B. Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

A. Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada 
Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG 

Online KKP 

B. Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan 

Pengembangan 
Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada 

aplikasi SIMPEG Online KKP 

C. Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 
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D. Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan; 

E. Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 
SIMPEG Online KKP 

 6. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Loka Riset 

Perikanan Tuna (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 

Kinerja (LKj), Target Kierja dan Cara Pencapaian Kinerja  dari masing-masing indikator 

yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

A. Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  

yaitu : 
Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan 

penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, 

Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data 

dukung LKJ/LCK TW III 

 
Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat 

rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 
pada aplikasi kinerjaku 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat 

rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 

pada aplikasi kinerjaku 

 
B. Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap 

akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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 7. 

Unit kerja yang menerapkan sistem 

manajemen pengetahuan yang 

terstandar Loka Riset Perikanan Tuna 
(%) 

A. Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 

untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 
pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari  

B. Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 

(bobot 20%) (ii) keikutsertaan level 2, koordinator, sub koordinator s.d staf 

(minimal 2 org/sub koordinator) (bobot 10%), (iii) keaktifan level 2,  koordinator, 

sub koordinator s.d staf (minimal 2 org/sub koordinator) dalam Sistem Informasi 
MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungasn : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x 

Keaktifan) 

1. Tingkat sharing dokumen 
Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan 

total dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan 

diantaranya Renstra 2020 - 2024, Manual IKU level 3, Perjanjian Kinerja level 3, 

Laporan Kinerja, Renaksi atas PK tahunan level 3 (dan disesuaikan bentuk 

dokumennya per triwulan)  
2. Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 3, koordinator, sub koordinator s.d staf (minimal 2 

org/sub koordinator) dalam unit kerja Loka Riset Perikanan Tuna  yang tergabung 

dalam SI-MP dibanding total jumlah target Pejabat level 3 , koordinator, sub 

koordinator s.d staf (minimal 2 org/sub koordinator) di Loka Riset Perikanan 

Tuna (jumlah target total 21)  
3. Tingkat keaktifan  
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a) Persentase pejabat level 3, koordinator, sub koordinator s.d staf (minimal 2 

org/sub koordinator) Loka Riset Perikanan Tuna yang aktif mendistribusikan 

informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) dibading total 

pejabat level 3 Loka Riset Perikanan Tuna 
b) Upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video atau 

notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan 

rapat terkait, dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, 

Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, 

Who, Why dan How) 

 

 

 8. Nilai IKPA Loka Riset Perikanan Tuna 

(Nilai) 

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 

kinerja pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Loka Riset Perikanan Tuna yang 

terhitung/terlaporkan pada Aplikasi OM-SPAN 

 9. Nilai NKA Loka Riset Perikanan Tuna 

(Nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan 

Aspek Konteks 
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Perhitungan : 

Nilai Kinerja Anggaran Loka Riset Perikanan Tuna melalui Aplikasi SMART DJA 

 10. Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal Loka Riset 

Perikanan Tuna (%) 

A. Layanan dukungan menejemen merupakan pelaksanaan kegiatan yang 

melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan 

untuk mendukung  pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Riset Perikanan berupa 
penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi di bidang perikanan 

B. Dokumen layanan dukungan menejemen dihasilkan dari kegiatan penyusunan 

kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, 

pengelolaan data, diseminasi, publkikasi, keuangan, pengelolaan aset, 
kepegawaian, dll 

Perhitungan : 

A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan 

kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal 
(buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan 

diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan 

manajemen pada tahun berjalan. 

C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi 

yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

Persentase dokumen layanan menejeman yang tersedia / dibandingkan total dokumen 

layanan menejemen yang ditargetkan 

 

 

10. INDIKATOR KINERJA UTAMA LRBRL  

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
x 100% 
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Tersedianya Data, Informasi 

dan Rekomendasi Kebijakan 

Hasil Riset LRBRL 

1. Data dan/atau Informasi hasil riset 

LRBRL (paket) 

(1) Pelaksanaan riset perikanan dengan luaran utama berupa data dan/atau 

informasi riset perikanan 

(2) Data riset perikanan dapat berupa data perikanan, antara lain, data potensi, 

data produksi, data konsumsi, data luasan budi daya, dan parameter 
lingkungan, dll 

(3) Informasi riset perikanan dapat berupa informasi perikanan antara lain, peta 

fishing ground, distribusi perikanan, daya dukung perairan, dan daya dukung 

lahan budi daya, dll 

Perhitungan : 

Jumlah data, informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset tahun berjalan dan sudah 
disampaikan secara resmi oleh Kepala LRBRL kepada Kepala Pusat 

 2. Karya tulis ilmiah riset LRBRL yang 

dipublikasikan (dokumen) 

Karya Tulis Ilmiah adalah hasil karya pemikiran 

sesorang/sekelompok orang setelah melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam 

publikasi ilmiah 

Publikasi ilmiah diantaranya : media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 

buku hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam negeri 

dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar pada tahun berjalan. 
Perhitungan : 

(1) Jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di tahun berjalan 

(2) Perhitungan berdasarkan penulis pertama untuk terbitan dalam negri, untuk 

terbitan internasional(penulis dari instansi terkait dapat dihitung dimanapun 

urutannya selama tidak terdapat penulis lain dari unit kerja BRSDM atau yang 
tertulis lebih awal jika ada lebih dari 1 nama penulis dari unit kerja riset 

lingkup BRSDM 

(3) Tulisan yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, 

buku hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam 

negeri dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar--> kategori KTI di 

PERKA LIPI 

Tersedianya Produk dan 
Prototipe Hasil Riset LRBRL 

3. Produk Biologi hasil riset LRBRL (paket) (1) kegiatan riset (penelitian dan pengembangan yang menghasilkan output 
berupa produk biologi perikanan 
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(2) produk biologi perikanan yang dihasilkan dari kegiatan riset antara lain 

plankton, vaksin, benih, induk, dan probiotik. 

Perhitungan : 

Jumlah Produk Biologi Hasil Riset Perikanan dan disampaikan secara resmi oleh 
Kepala LRBRL kepada Kepala Pusat 

 4. Teknologi hasil riset LRBRL (paket) (1) Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan 

berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan 

kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat 

KP; 

(2) Penelitian adalah kegiatan yang dilaukan menurut metodologi ilmiah yang 

memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman ttg 
fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran 

suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah; 

(3) Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung 

IPTEK yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan 

fungsi dan manfaat IPTEK; 

(4) pelaksanaan riset dengan output teknologi hasil riset perikanan diarahkan 
untuk menghasilkan sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien serta 

menghasilkan produk unggulan di bidang perikanan; 

Perhitungan : 

Jumlah Teknologi Hasil Riset Perikanan yang dihasilkan dan sudah disampaikan 

secara resmi oleh Kepala LRBRL kepada Kepala Pusat 

Tatakelola pemerintahan 
yang baik pada LRBRL 

5. Jejaring dan/atau kerjasama riset 
LRBRL yang disepakati dan / atau 

ditindaklanjuti (dokumen) 

- Dasar Hukum PerMen-KP 65/2016 tentang pedoman KS dan penyusunan perjanjian 
ldilingkungan KKP 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama riset dan sdm perikanan 

- Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan 

profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/ UPT lingkup Pusriskan 

- Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan untuk melakukan aktivitas 

bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama 
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- Kerja sama  riset dan SDM adalah penyelenggaraan kerja sama antara satker lingkup 

Pusriskan dengan pihak mitra dengan durasi pelaksaan tertentu dan ditandatangani 

oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi: 

1. Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek; 

2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan 

3. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian; 

4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang; 

5. Diseminasi dan publikasi; 

6. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama; 

7. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi 

- Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama 

stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM 

Perhitungan : 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 

lingkup Pusriskan yang di koordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat 
BRSDM, ditandatangani oleh Pejabat berwenang, dan diregistrasi oleh Sekretariat 

(penomoran 1 pintu oleh Sekretariat); 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 

lingkup Pusriskan yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat 

BRSDM pada tahun yang masih berjalan sampai dengan tahun 2020; 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 
lingkup Pusriskan yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat 

BRSDM yang  terbentuk diluar PEMDA sesuai PP Nomor 28/2018 tentang Kerjasama 

Daerah; 

 6. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK LRBRL (%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 
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kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern 

Temuan dimaksud adalah temuan yang bersifat Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang 

menurut ketentuan batas waktu penyelesaian selama 60 hari. 

Perhitungan : 

prosentasi temuan pada LHP BPK yang diselesaikan dibandingkan dengan temuan 

LHP BPK pada Laporan keuangan LRBRL 

 

100% = 

Jumlah temuan LHP BPK di LK yang 

diselesaikan 
x 100% 

Jumlah temuan pada LHP BPK di 

LK 
 

 7. Indeks Profesionalitas ASN LRBRL 

(Indeks) 

(5) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 

disiplin dari ASN 

(6) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG 

Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan 
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dan Pengembangan; 

Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

 8. Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRBRL Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 

Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing 
indikator yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian 

pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 

Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 

Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 

kinerjaku 

 

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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 9. 

Unit kerja yang menerapkan sistem 

manajemen pengetahuan yang 

terstandar LRBRL (%) 

5) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 
untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

6) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 

20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 40%), (iii) keaktifan level 2 s.d 4 dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%). 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (40% x Keikutsertaan) + (40% x Keaktifan) 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 

Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 3 s.d staf dalam unit kerja LRBRL yang tergabung dalam SI-

MP dibanding total Pejabat level 3 s.d staf di LRBRL. Perhitungan staf 2 org 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 3 s.d 4 LRBRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita 
ke SI-MP (minimal 1 kali posting setiap triwulan) dibading total pejabat level 3 s.d 4 

LRBRL 
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 10. Nilai IKPA LRBRL (Nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 
kinerja pelaksanaan anggaran 

Pehitungan : 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran LRBRL yang terhitung/terlaporkan pada 

aplikasi OM-SPAN 

 11. Nilai NKA LRBRL (Nilai) Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan 
Aspek Konteks 

Perhitungan : 

Nilai Kinerja Anggaran LRBRL melalui Aplikasi SMART DJA 

 12. Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal LRBRL (%) 

Layanan dukungan menejemen merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk 

mendukung  pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Riset Perikanan berupa 

penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

di bidang perikanan 

Dokumen layanan dukungan menejemen dihasilkan dari kegiatan penyusunan 

kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, 

pengelolaan data, diseminasi, publkikasi, keuangan, pengelolaan aset, 
kepegawaian, dll 

Perhitungan : 

G. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan 

kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

H. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui 
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pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 

pada tahun berjalan. 

I. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi 

yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
x 100% 

 

Prosentase dokumen layanan menejeman yang tersedia / dibandingkan total dokumen 

layanan menejemen yang ditargetkan 

 

 
11. INDIKATOR KINERJA UTAMA LRMPHP  

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Tersedianya Data, Informasi 

dan Rekomendasi Kebijakan 

Hasil Riset LRMPHP 

1. Karya tulis ilmiah LRMPHP yang 

dipublikasikan (Dokumen) 

(1) Karya Tulis Ilmiah adalah hasil karya pemikiran sesorang/sekelompok orang 

setelah melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam publikasi ilmiah 

(2) Publikasi ilmiah diantaranya : media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga 

rampai, buku hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan 

dalam negeri dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar pada tahun 
berjalan. 

Perhitungan : 

(1) Jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di tahun berjalan 

(2) Perhitungan berdasarkan penulis pertama untuk terbitan dalam negri, untuk 

terbitan internasional(penulis dari instansi terkait dapat dihitung dimanapun 

urutannya selama tidak terdapat penulis lain dari unit kerja BRSDM atau yang 
tertulis lebih awal jika ada lebih dari 1 nama penulis dari unit kerja riset lingkup 

BRSDM 

(3) Tulisan yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, buku 

hasil riset, naskah akademik, dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam negeri 

dan/atau luar negeri, naskah orasi ilmiah, buku ajar atau sesuai kategori KTI di 

PERKA LIPI  
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Tersedianya Produk dan 

Prototipe Hasil Riset 

LRMPHP 

2. Prototipe alat dan mesin hasil riset 

LRMPHP (Paket) 

Prototipe alat dan mesin adalah sebuah model/bentuk awal yang digunakan sebagai 

contoh/standar untuk pengujian performansi alat dan mesin perikanan sebelum 

dibuat dalam skala produksi secara masal 

Perhitungan : 

Jumlah Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset Perikanan yang dihasilkan dan sudah 

disampaikan secara resmi oleh Kepala LRMPHP kepada Kepala Pusat Riset Perikanan 

 3. Alat dan mesin hasil riset LRMPHP siap 

guna (Paket) 

Alat dan mesin perikanan siap guna adalah hasil riset perikanan berupa alat dan 

mesin yang telah diuji/digunakan oleh masyarakat pelaku KP dalam pengembangan 

usaha perikanan dan peningkatan produksi perikanan 

Perhitungan : 

Jumlah Alat dan Mesin Hasil Riset Perikanan Siap Guna yang dihasilkan dan sudah 
disampaikan secara resmi oleh Kepala LRMPHP kepada Kepala Pusat Riset Perikanan 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Riset LRMPHP 

4. Sarana dan prasarana riset LRMPHP 

yang ditingkatkan kapasitasnya (Paket) 

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana melalui kegiatan pengadaan 

fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh LRMPHP 

Perhitungan : 

∑ Sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal  pada tahun 

berjalan 

Tatakelola pemerintahan 

yang baik pada LRMPHP 

5. Jejaring dan/atau kerjasama riset 

LRMPHP yang disepakati dan / atau 
ditindaklanjuti (Dokumen) 

- Dasar Hukum PerMen-KP 65/2016 tentang pedoman KS dan penyusunan perjanjian 

dilingkungan KKP 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama riset perikanan 

- Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan 

profesi/kepakaran yang diikuti oleh LRMPHP 

- Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan untuk melakukan aktivitas 

bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama 

- Kerja sama  riset adalah penyelenggaraan kerja sama antara LRMPHP dengan pihak 
mitra dengan durasi pelaksaan tertentu dan ditandatangani oleh kedua belah pihak 

dengan ruang lingkup meliputi: 

1. Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek; 

2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan 
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3. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian; 

4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang; 

5. Diseminasi dan publikasi; 

6. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama; 

7. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi 

- Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama 

stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh Pusat Riset Perikanan/BRSDM 

Perhitungan : 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 

LRMPHP yang di koordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Pusat Riset Perikanan/ 
Sekretariat BRSDM, ditandatangani oleh Pejabat berwenang; 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja 

LRMPHP yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Pusat Riset Perikanan/ 

Sekretariat BRSDM pada tahun yang masih berjalan sampai dengan tahun 2021; 

- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh LRMPHP yang di 
dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Pusat Riset Perikanan/ Sekretariat BRSDM 

yang  terbentuk diluar PEMDA sesuai PP Nomor 28/2018 tentang Kerjasama Daerah. 

 6. Unit Kerja LRMPHP yang dibangun 

untuk diusulkan menuju WBK (Satker) 

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah 

yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik 

Pembinaan, identifikasi dan membangun Unit Kerja yang akan Diusulkan menjadi ZI 

Menuju WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun dan/atau pada tahun berjalan sebelum 

diusulkan. 

Perhitungan : 

Tim pembina/pendamping BRSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat 

terkait, melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker LRMPHP yang ditunjuk 

sebagai calon menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan 

indikator hasil dan dua puluh indikator proses.  

 

Cek List Pemenuhan Dokumen ZI Menuju WBK terlampir 
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Tim pembina/pendamping BRSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan 

dokumen yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB. 

 7. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK LRMPHP (%)  

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern 

Temuan dimaksud adalah temuan yang bersifat Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang 

menurut ketentuan batas waktu penyelesaian selama 60 hari. 

Perhitungan : 

prosentasi temuan pada LHP BPK yang diselesaikan dibandingkan dengan temuan 

LHP BPK pada Laporan keuangan LRMPHP 

 

100% = 

Jumlah temuan LHP BPK di LK yang 

diselesaikan 
x 100% 

Jumlah temuan pada LHP BPK di 
LK 

 

 8. Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP 

(Indeks) 

(7) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 

disiplin dari ASN 

(8) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 
Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG 

Online KKP 
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Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan 

dan Pengembangan; 

Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

 9. Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRMPHP (Nilai) Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 
Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing 

indikator yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian 

pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 
Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 

Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 
kinerjaku 

 

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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 10. 

Unit kerja yang menerapkan sistem 

manajemen pengetahuan yang 

terstandar LRMPHP (%) 

7) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 
untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

8) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 

20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 40%), (iii) keaktifan level 2 s.d 4 dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%). 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (40% x Keikutsertaan) + (40% x Keaktifan) 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 

Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 3 s.d staf dalam unit kerja LRMPHP yang tergabung dalam SI-

MP dibanding total Pejabat level 3 s.d staf di LRMPHP. Perhitungan staf 2 org 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 3 s.d 4 LRMPHP yang aktif mendistribusikan 
informasi/berita ke SI-MP (minimal 1 kali posting setiap triwulan) dibading total 

pejabat level 3 s.d 4 LRMPHP 
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 11. Nilai IKPA LRMPHP (Nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 
kinerja pelaksanaan anggaran 

Pehitungan : 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran LRMPHP yang terhitung/terlaporkan pada 

aplikasi OM-SPAN 

 12. Nilai NKA LRMPHP (Nilai) Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan 
Aspek Konteks 

Perhitungan : 

Nilai Kinerja Anggaran LRMPHP melalui Aplikasi SMART DJA 

 13. Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal LRMPHP (%) 

Layanan dukungan menejemen merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk 

mendukung  pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Riset Perikanan berupa 

penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

di bidang perikanan 

Dokumen layanan dukungan menejemen dihasilkan dari kegiatan penyusunan 

kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, 

pengelolaan data, diseminasi, publkikasi, keuangan, pengelolaan aset, 
kepegawaian, dll 

Perhitungan : 

J. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan 

kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

K. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui 
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pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 

pada tahun berjalan. 

L. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi 

yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
x 100% 

 

Prosentase dokumen layanan menejeman yang tersedia / dibandingkan total 

dokumen layanan menejemen yang ditargetkan 

 
 
 
UPT PUSAT PENDIDIKAN KP 
 
1. INDIKATOR KINERJA UTAMA POLTEK AUP JAKARTA  

 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 

kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 

perikanan (%) 

Perhitungan : 

1. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 

2. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  

yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan tahun 
sebelumnya 

3. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 

 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 

Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 

6 bulan dan tahun sebelumnya 

Terselenggaranya 

Pendidikan Vokasi 
Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 
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 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 

perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 

diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 

Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 

Point B/A X100% 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 
kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pendidikan KP 
Yang Terstandar 

 

10 Sarana pendidikan KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan KP yang  kapasitas sarana pendidikannya 
ditingkatkan 

 12 Prasarana Pendidikan Tinggi KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi KP yang  kapasitas prasarana pendidikannya 

ditingkatkan 

Terselenggaranya 

Pengabdian Pendidikan 

Tinggi KP 

13 Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi 

KP (Paket) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian terapan 

 

14 Pengabdian kepada masyarakat KP 
(Paket) 

Perhitungan : 
Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 

Tata Kelola Pemerintahan 
yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 
perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 
Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 
informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 

rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 

perbaikan program. 
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Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 19 Unit kerja lingkup satker Politeknik AUP 

yang dibangun untuk diusulkan 

menuju WBK (satker)  

Perhitungan : 

Tim pembina/pendamping BRSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat terkait, 

melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker yang ditunjuk sebagai calon 

menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan indikator hasil dan 

dua puluh indikator proses. 
Rincian jenis dokumen terlampir 

Tim pembina/pendamping BRSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan dokumen 

yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB, yaitu memenuhi syarat 

indikator hasil WBK 

 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK Politeeknik AUP (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 
melebihi 1 % 

 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN Politeknik 

AUP (indeks)  

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 
Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 

diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 
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Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 

kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 

Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja Politeknik AUP yang 
menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 
teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 

digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 

(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 
Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 

 

Tingkat sharing dokumen 
Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 

Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  
Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  

Tingkat keaktifan  

(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 
dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 

rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 

kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 

Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 
(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 
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 23 Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja Politeknik AUP (%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 
 

Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 

rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja  Politeknik 

AUP Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 
diperjanjikan dalam PK 

 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 
IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 
Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 

 
Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 
penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal (%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 
 

Perhitungan : 

D. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

E. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 

F. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 
 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

 

14 Nilai IKPA Politeknik AUP (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 
kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

 

15 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Politeknik 

AUP (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 
DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 
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2. INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK KP SIDOARJO 
 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 

kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 

perikanan (%) 

Perhitungan : 

1. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 

2. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  
yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan 

tahun sebelumnya 

3. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 

 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 

Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 

6 bulan dan tahun sebelumnya 

Terselenggaranya 
Pendidikan Vokasi 

Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 
besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 
Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 

perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 

diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 

Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 

Point B/A X100% 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 
kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pendidikan KP 
Yang Terstandar 

 

10 Sarana pendidikan KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan KP yang  kapasitas sarana pendidikannya 
ditingkatkan 

 12 Prasarana Pendidikan Tinggi KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi KP yang  kapasitas prasarana pendidikannya 

ditingkatkan 
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Terselenggaranya 

Pengabdian Pendidikan 

Tinggi KP 

13 Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi 

KP (Paket) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian terapan 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 

perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 

Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 

informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 

rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 

perbaikan program. 
 

Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK Politeknik KP Sidoarjo (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN Politeknik  
KP Sidoarjo (indeks)  

Perhitungan : 
Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 
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Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 
diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 

kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 

Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja Politeknik KP Sidoarjo yang 

menerapkan sistem manajemen 
pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 
mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 

digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 

(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 
 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 

 

Tingkat sharing dokumen 
Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 

Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 
tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  

Tingkat keaktifan  

(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 
dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 

rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 
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kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 

Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 

(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

 23 Persentase rekomendasi hasil 
pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja Politeknik KP Sidoarjo  

(%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 
periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 

 

Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 
ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 

rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Politeknik KP 

Sidoarjo (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 

diperjanjikan dalam PK 

 

Perhitungan : 
Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 

IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 
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Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 
Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 
pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 

 
Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 

penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal Politeknik KP 

Sidoarjo (%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 
perkantoran. 

 

Perhitungan : 

G. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 
manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

H. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 

I. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 
bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

  Nilai IKPA Politeknik KP Sidoarjo  (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 
pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 

kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 
(spanint.kemenkeu.go.id) 
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  Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Politeknik 

KP Sidoarjo  (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 
 
 
INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK KP BITUNG  
 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 

kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 

perikanan (%) 

Perhitungan : 

4. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 

5. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  

yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan 

tahun sebelumnya 

6. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 

 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 
melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 
Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 

6 bulan dan tahun sebelumnya 

Terselenggaranya 

Pendidikan Vokasi 

Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 
perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 
Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 

diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 
Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 

Point B/A X100% 
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 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 

kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pendidikan KP 

Yang Terstandar 

 

10 Sarana pendidikan KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan KP yang  kapasitas sarana pendidikannya 

ditingkatkan 

 12 Prasarana Pendidikan Tinggi KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi KP yang  kapasitas prasarana pendidikannya 
ditingkatkan 

Terselenggaranya 

Pengabdian Pendidikan 
Tinggi KP 

13 Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi 

KP (Paket) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian terapan 

  Pengabdian kepada masyarakat KP 

(Paket)  
 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 

Tata Kelola Pemerintahan 
yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 
perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 
Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 
informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 

rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 

perbaikan program. 

 

Perhitungan : 
Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 
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 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK Politeknik KP Bitung (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN Politeknik  

KP Bitung (indeks)  

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 
SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 

diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 

kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 
Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja Politeknik KP Bitung yang 

menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 

digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 
(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 
 

Tingkat sharing dokumen 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 

Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 
Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  

Tingkat keaktifan  

(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 
mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 

rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 

kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 
Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 

(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

 23 Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja Politeknik KP Bitung  

(%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 
 

Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 

rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Politeknik KP 

Bitung (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 
diperjanjikan dalam PK 

 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 

IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 
Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 
kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 
Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 
Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 

penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 
 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal Politeknik KP 

Bitung (%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 

 
Perhitungan : 

J. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

K. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

L. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

  Nilai IKPA Politeknik KP Bitung  (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 

kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

  Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Politeknik 

KP Bitung  (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 
 
 
INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK KP SORONG  
 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 

kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 

perikanan (%) 

Perhitungan : 

7. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 

8. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  

yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan 

tahun sebelumnya 
9. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 
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 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 

Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 

6 bulan dan tahun sebelumnya 

Terselenggaranya 
Pendidikan Vokasi 

Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 
besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 
Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 

perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 

diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 

Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 

Point B/A X100% 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 
kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pendidikan KP 

Yang Terstandar 
 

10 Sarana pendidikan KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan KP yang  kapasitas sarana pendidikannya 

ditingkatkan 

 12 Prasarana Pendidikan Tinggi KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi KP yang  kapasitas prasarana pendidikannya 

ditingkatkan 

Terselenggaranya 
Pengabdian Pendidikan 

Tinggi KP 

13 Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi 
KP (Paket) 

Perhitungan : 
Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian terapan 

  Pengabdian kepada masyarakat KP 
(Paket)  

 

Perhitungan : 
Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 

perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 

Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 

informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 

rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 

perbaikan program. 
 

Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK Politeknik KP Sorong (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN Politeknik  

KP Sorong (indeks)  

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 
SIMPEG Online KKP 
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 

diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 

kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 
Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja Politeknik KP Sorong yang 

menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 

digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 
(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 
 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 
Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  

Tingkat keaktifan  
(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 

rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 
kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 

Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 

(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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 23 Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja Politeknik KP Sorong  

(%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 
 

Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 

rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Politeknik KP 

Sorong (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 
diperjanjikan dalam PK 

 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 
IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 
Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 
Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 

 
Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 
penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal Politeknik KP 

Sorong (%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 
 

Perhitungan : 

M. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

N. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 

O. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 
 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

  Nilai IKPA Politeknik KP Sorong  (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 
kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

  Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Politeknik 

KP Sorong  (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 
DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



 
 
 
INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK KP KARAWANG  
 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 

kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 

perikanan (%) 

Perhitungan : 

10. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 

11. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  

yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan 
tahun sebelumnya 

12. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 

 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 

Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 

6 bulan dan tahun sebelumnya 

Terselenggaranya 

Pendidikan Vokasi 
Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 

perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 

diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 

Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 

Point B/A X100% 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 

kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pendidikan KP 

Yang Terstandar 

 

10 Sarana pendidikan KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan KP yang  kapasitas sarana pendidikannya 

ditingkatkan 
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 12 Prasarana Pendidikan Tinggi KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi KP yang  kapasitas prasarana pendidikannya 

ditingkatkan 

Terselenggaranya 

Pengabdian Pendidikan 

Tinggi KP 

13 Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi 

KP (Paket) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian terapan 

  Pengabdian kepada masyarakat KP 

(Paket)  
 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 

perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 

Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 

informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 

rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 
perbaikan program. 

 

Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK Politeknik KP Karawang (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 
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% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN Politeknik  

KP Karawang (indeks)  

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 
Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 

diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 
kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 

Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja Politeknik KP Karawang yang 

menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 

digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 
(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 

(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 
% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 

 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 
2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 

Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  
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Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  

Tingkat keaktifan  
(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 

rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 

kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 
Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 

(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

 23 Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja Politeknik KP 

Karawang  (%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 
 

Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 

rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 
 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Politeknik KP 

Karawang (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 
diperjanjikan dalam PK 

 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 
ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 

IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 
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Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 
Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 
pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 
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Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 

penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 
 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal Politeknik KP 

Karawang (%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 

 
Perhitungan : 

P. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

Q. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 
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R. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

  Nilai IKPA Politeknik KP Karawang  

(nilai) 

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 

kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

  Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Politeknik 

KP Karawang (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 
 
 
INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK KP BONE  
 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 

kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 

perikanan (%) 

Perhitungan : 

13. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 

14. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  

yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan 

tahun sebelumnya 
15. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 
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 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 

Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 

6 bulan dan tahun sebelumnya 

Terselenggaranya 
Pendidikan Vokasi 

Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 
besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 
Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 

perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 

diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 

Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 

Point B/A X100% 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 
kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pendidikan KP 

Yang Terstandar 
 

10 Sarana pendidikan KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan KP yang  kapasitas sarana pendidikannya 

ditingkatkan 

 12 Prasarana Pendidikan Tinggi KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi KP yang  kapasitas prasarana pendidikannya 

ditingkatkan 

Terselenggaranya 
Pengabdian Pendidikan 

Tinggi KP 

13 Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi 
KP (Paket) 

Perhitungan : 
Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian terapan 

  Pengabdian kepada masyarakat KP 
(Paket)  

 

Perhitungan : 
Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 
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Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 

perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 

Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 

informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 

rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 

perbaikan program. 
 

Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK Politeknik KP Bone (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN Politeknik  

KP Bone (indeks)  

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 
SIMPEG Online KKP 
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Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 

diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 

kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 
Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja Politeknik KP Bone yang 

menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 

digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 
(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 
 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 
Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  

Tingkat keaktifan  
(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 

rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 
kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 

Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 

(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 
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 23 Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja Politeknik KP Bone  

(%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 
 

Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 

rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Politeknik KP 

Bone (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 
diperjanjikan dalam PK 

 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 
IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 
Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 
Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 

 
Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 
penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal Politeknik KP Bone 

(%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 
 

Perhitungan : 

S. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

T. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 

U. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 
 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

  Nilai IKPA Politeknik KP Bone  (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 
kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

  Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Politeknik 

KP  Bone  (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 
DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



 
 
 
INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK KP KUPANG  
 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 

kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 

perikanan (%) 

Perhitungan : 

16. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 

17. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  

yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan 
tahun sebelumnya 

18. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 

 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 

Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 

6 bulan dan tahun sebelumnya 

Terselenggaranya 

Pendidikan Vokasi 
Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 

perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 

diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 

Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 

Point B/A X100% 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 

kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pendidikan KP 

Yang Terstandar 

 

10 Sarana pendidikan KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan KP yang  kapasitas sarana pendidikannya 

ditingkatkan 
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 12 Prasarana Pendidikan Tinggi KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi KP yang  kapasitas prasarana pendidikannya 

ditingkatkan 

Terselenggaranya 

Pengabdian Pendidikan 

Tinggi KP 

13 Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi 

KP (Paket) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian terapan 

  Pengabdian kepada masyarakat KP 

(Paket)  
 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 

perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 

Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 

informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 

rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 
perbaikan program. 

 

Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK Politeknik KP Kupang (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 
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% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN Politeknik  

KP Kupang (indeks)  

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 
Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 

diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 
kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 

Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja Politeknik KP Kupang yang 

menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 

digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 
(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 

(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 
% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 

 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 
2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 

Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  
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Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  

Tingkat keaktifan  
(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 

rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 

kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 
Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 

(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

 23 Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja Politeknik KP Kupang  

(%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 
 

Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 

rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 
 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Politeknik KP 

Kupang (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 
diperjanjikan dalam PK 

 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 
ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 

IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 
Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 
Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 
pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 

penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 
 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal Politeknik KP 

Kupang (%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 

 
Perhitungan : 

V. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

W. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 
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X. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

  Nilai IKPA Politeknik KP Kupang  (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 

kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

  Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Politeknik 

KP  Kupang  (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 
 
 
INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK KP DUMAI  
 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 

kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 

perikanan (%) 

Perhitungan : 

19. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 

20. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  

yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan 

tahun sebelumnya 
21. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 
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 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 

Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 

6 bulan dan tahun sebelumnya 

Terselenggaranya 
Pendidikan Vokasi 

Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 
besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 
Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 

perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 

diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 

Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 

Point B/A X100% 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 
kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pendidikan KP 

Yang Terstandar 
 

10 Sarana pendidikan KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan KP yang  kapasitas sarana pendidikannya 

ditingkatkan 

 12 Prasarana Pendidikan Tinggi KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi KP yang  kapasitas prasarana pendidikannya 

ditingkatkan 

Terselenggaranya 
Pengabdian Pendidikan 

Tinggi KP 

13 Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi 
KP (Paket) 

Perhitungan : 
Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian terapan 

  Pengabdian kepada masyarakat KP 
(Paket)  

 

Perhitungan : 
Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 
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Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 

perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 

Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 

informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 

rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 

perbaikan program. 
 

Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK Politeknik KP Dumai (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN Politeknik  

KP Dumai (indeks)  

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 
SIMPEG Online KKP 
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Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 

diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 

kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 
Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja Politeknik KP Dumai yang 

menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 

digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 
(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 
 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 
Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  

Tingkat keaktifan  
(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 

rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 
kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 

Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 

(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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 23 Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja Politeknik KP Dumai  

(%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 
 

Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 

rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Politeknik KP 

Dumai (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 
diperjanjikan dalam PK 

 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 
IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 
Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 

 
Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 
penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal Politeknik KP 

Dumai (%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 
 

Perhitungan : 

Y. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

Z. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 

AA. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 
 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

  Nilai IKPA Politeknik KP Dumai  (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 
kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

  Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Politeknik 

KP  Dumai  (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 
DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK KP PANGANDARAN  
 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 

kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 

perikanan (%) 

Perhitungan : 

4. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 

5. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  

yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan tahun 

sebelumnya 
6. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 

 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 

Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 

6 bulan dan tahun sebelumnya 

Terselenggaranya 

Pendidikan Vokasi 

Kelautan dan Perikanan 
Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 

perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 
diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 
Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 

Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 

Point B/A X100% 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 

kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pendidikan KP 

Yang Terstandar 

 

10 Sarana pendidikan KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan KP yang  kapasitas sarana pendidikannya 

ditingkatkan 
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 12 Prasarana Pendidikan Tinggi KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi KP yang  kapasitas prasarana pendidikannya 

ditingkatkan 

Terselenggaranya 

Pengabdian Pendidikan 

Tinggi KP 

13 Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi 

KP (Paket) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian terapan 

 

14 Pengabdian kepada masyarakat KP 

(Paket) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 

perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 

Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 

informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 

rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 

perbaikan program. 

 
Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 19 Unit kerja lingkup satker Politeknik KP  

Pangandaran ang dibangun untuk 

diusulkan menuju WBK (satker)  

Perhitungan : 

Tim pembina/pendamping BRSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat terkait, 

melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker yang ditunjuk sebagai calon 
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menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan indikator hasil dan 

dua puluh indikator proses. 

Rincian jenis dokumen terlampir 

Tim pembina/pendamping BRSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan dokumen 
yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB, yaitu memenuhi syarat 

indikator hasil WBK 

 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK Politeeknik KP Pangandaran (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN Politeknik 
KP Pangandaran (indeks)  

Perhitungan : 
Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 
SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 

diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 

kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 

Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 
Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja Politeknik KP Pangandaran 

yang menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 

digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 

(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 
pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 
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Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 
2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 

Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  
Tingkat keaktifan  

(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 
rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 

kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 

Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 

(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

 23 Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 
perbaikan kinerja Politeknik KP 

Pangandaran (%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 
Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 

 

Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 
rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja  Politeknik KP 

Pangandaran (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 

diperjanjikan dalam PK 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 
IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 
Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 
Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 
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Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 

penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 
 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal Politeknik KP 

Pangandaran (%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 

 
Perhitungan : 

BB.Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

CC.Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 
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DD. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

 

14 Nilai IKPA Politeknik KP Pangandaran  

(nilai) 

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 

kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

 

15 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Politeknik 

KP Pangandaran  (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 

 
 
INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK KP JEMBRANA  
 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 

kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 

perikanan (%) 

Perhitungan : 

22. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 

23. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  

yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan 
tahun sebelumnya 

24. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 
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 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 

Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 

6 bulan dan tahun sebelumnya 

Hasil riset dan inovasi 
dimanfaatkan melalui 

kegiatan pendidikan KP 

3 Desa mitra pendidikan KP yang 
meningkat kompetensinya  (Desa) 

Perhitungan : 
1. Indikator Output desa mitra sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 

berjalan yaitu terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis 

penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Pelaksanaan kegiatan mengacu Pedum Desa Mitra/Inovasi 

3. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Desa mitra 

Terselenggaranya 
Pendidikan Vokasi 

Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 
besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 
Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 

perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 

diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 

Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 

Point B/A X100% 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 
kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pendidikan KP 

Yang Terstandar 
 

10 Sarana pendidikan KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan KP yang  kapasitas sarana pendidikannya 

ditingkatkan 

 12 Prasarana Pendidikan Tinggi KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi KP yang  kapasitas prasarana pendidikannya 

ditingkatkan 
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Terselenggaranya 

Pengabdian Pendidikan 

Tinggi KP 

13 Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi 

KP (Paket) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian terapan 

  Pengabdian kepada masyarakat KP 

(Paket)  
 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 

perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 

Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 

informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 
rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 

perbaikan program. 

 

Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK Politeknik KP Jembrana (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 
 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN Politeknik  Perhitungan : 
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KP Jembrana (indeks)  Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 
Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 

diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 

kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 
Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja Politeknik KP Jembrna yang 

menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 

digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 
(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 
% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 

 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 
Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  
Tingkat keaktifan  

(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  
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(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 

rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 

kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 

Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 
(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

 23 Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja Politeknik KP 

Jembrana  (%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 

 
Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 

rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Politeknik KP 

Jembrana (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 

diperjanjikan dalam PK 
 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 

IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 
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Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 
Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 
pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 
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Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 

penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 
 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal Politeknik KP 

Jembrna (%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 

 
Perhitungan : 

EE. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

FF. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 
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GG. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

  Nilai IKPA Politeknik KP Jembrana (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 

kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

  Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Politeknik 

KP  Jembrana (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 
 
 
INDIKATOR KINERJA UTAMA AK KP WAKATOBI  
 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 

kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 

perikanan (%) 

Perhitungan : 

25. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 

26. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  

yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan 

tahun sebelumnya 
27. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 
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 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 

Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 

6 bulan dan tahun sebelumnya 

Terselenggaranya 
Pendidikan Vokasi 

Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 
besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 
Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 

perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 

diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 

Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 

Point B/A X100% 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 
kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pendidikan KP 

Yang Terstandar 
 

10 Sarana pendidikan KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan KP yang  kapasitas sarana pendidikannya 

ditingkatkan 

 12 Prasarana Pendidikan Tinggi KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi KP yang  kapasitas prasarana pendidikannya 

ditingkatkan 

Terselenggaranya 
Pengabdian Pendidikan 

Tinggi KP 

13 Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi 
KP (Paket) 

Perhitungan : 
Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian terapan 

  Pengabdian kepada masyarakat KP 
(Paket)  

 

Perhitungan : 
Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 
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Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 

perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 

Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 

informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 

rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 

perbaikan program. 
 

Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK AK KP Wakatobi (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN AK KP 

Wakatobi (indeks)  

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 
SIMPEG Online KKP 
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Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 

diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 

kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 
Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja AK KP Wakatobi yang 

menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 

digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 
(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 
 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 
Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  

Tingkat keaktifan  
(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 

rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 
kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 

Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 

(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 
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 23 Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja AK KP Wakatobi (%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 
 

Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 

rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja  AK KP 

Wakatobi (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 
diperjanjikan dalam PK 

 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 
IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 
Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 

 
Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 
penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal AK KP Wakatobi 

(%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 
 

Perhitungan : 

HH. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan 

dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

II. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 

JJ. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 
 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

  Nilai IKPA  AK KP Wakatobi  (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 
kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

  Nilai Kinerja Anggaran (NKA) AK  KP  

Waktobi  (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 
DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA SUPM LADONG  

 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 

kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 

perikanan (%) 

Perhitungan : 

28. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 

29. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  
yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan 

tahun sebelumnya 

30. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 

 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 

Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 

6 bulan dan tahun sebelumnya 

Terselenggaranya 
Pendidikan Vokasi 

Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 
besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 
Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 

perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 

diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 

Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 

Point B/A X100% 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 
kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pendidikan KP 
Yang Terstandar 

 

10 Sarana pendidikan KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan KP yang  kapasitas sarana pendidikannya 
ditingkatkan 

 12 Prasarana Pendidikan Menengah  KP 

yang ditingkatkan kapasitasnya (unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan menengah KP yang  kapasitas prasarana 

pendidikannya ditingkatkan 
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Terselenggaranya 

Pengabdian Pendidikan 

Tinggi KP 

13 Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi 

KP (Paket) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian terapan 

  Pengabdian kepada masyarakat KP 

(Paket)  
 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 

perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 

Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 

informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 
rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 

perbaikan program. 

 

Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK SUPM Ladong (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 
 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN SUPM Perhitungan : 
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Ladong (indeks)  Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 
Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 

diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 

kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 
Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja SUPM Ladong yang 

menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 

digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 
(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 
% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 

 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 
Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  
Tingkat keaktifan  

(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  
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(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 

rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 

kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 

Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 
(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

 23 Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja SUPM Ladong (%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 

 
Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 

rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja  SUPM Ladong  

(Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 

diperjanjikan dalam PK 
 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 

IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 
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Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 
Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 
pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 
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Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 

penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 
 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal SUPM Ladong (%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 

 
Perhitungan : 

KK. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

LL. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

MM. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

  Nilai IKPA  SUPM Ladong  (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 

kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

  Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SUPM 

Ladong (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SUPM PARIAMAN  
 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 
kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 
perikanan (%) 

Perhitungan : 

31. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 
32. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  

yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan 

tahun sebelumnya 

33. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 
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 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 

Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 

6 bulan dan tahun sebelumnya 

Terselenggaranya 
Pendidikan Vokasi 

Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 
besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 
Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 

perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 

diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 

Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 

Point B/A X100% 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 
kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pendidikan KP 

Yang Terstandar 
 

10 Sarana pendidikan KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan KP yang  kapasitas sarana pendidikannya 

ditingkatkan 

 12 Prasarana Pendidikan Menengah  KP 

yang ditingkatkan kapasitasnya (unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan menengah KP yang  kapasitas prasarana 

pendidikannya ditingkatkan 

Terselenggaranya 
Pengabdian Pendidikan 

Tinggi KP 

13 Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi 
KP (Paket) 

Perhitungan : 
Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian terapan 

  Pengabdian kepada masyarakat KP 
(Paket)  

 

Perhitungan : 
Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 

perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 

Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 

informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 

rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 

perbaikan program. 
 

Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK SUPM Pariaman (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN SUPM 

Pariaman (indeks)  

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 
SIMPEG Online KKP 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 

diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 

kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 
Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja SUPM Pariaman yang 

menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 

digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 
(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 
 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 
Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  

Tingkat keaktifan  
(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 

rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 
kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 

Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 

(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 23 Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja SUPM Pariaman (%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 
 

Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 

rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja  SUPM 

Pariaman (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 
diperjanjikan dalam PK 

 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 
IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 
Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 
Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 

 
Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 
penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal SUPM Pariaman 

(%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 
 

Perhitungan : 

NN.Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

OO. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 

PP. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 
 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

  Nilai IKPA  SUPM Pariaman  (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 
kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

  Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SUPM 

Pariaman (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 
DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SUPM KOTAAGUNG  
 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 
kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 
perikanan (%) 

Perhitungan : 

34. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 
35. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  

yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan 

tahun sebelumnya 

36. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 

 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 

Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 
6 bulan dan tahun sebelumnya 

Terselenggaranya 

Pendidikan Vokasi 

Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 

perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 

diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 

Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 
Point B/A X100% 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 
meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 
Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 

kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Pendidikan KP 

Yang Terstandar 

 

10 Sarana pendidikan KP yang 
ditingkatkan kapasitasnya (Unit) 

Perhitungan : 
Hitung unit kerja satuan pendidikan KP yang  kapasitas sarana pendidikannya 

ditingkatkan 

 12 Prasarana Pendidikan Menengah  KP 

yang ditingkatkan kapasitasnya (unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan menengah KP yang  kapasitas prasarana 

pendidikannya ditingkatkan 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 

perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 

Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 

informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 

rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 

perbaikan program. 
 

Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK SUPM Kotaagung (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN SUPM 

Kotaagung (indeks)  

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 
SIMPEG Online KKP 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 

diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 

kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 
Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja SUPM Kotaagung yang 

menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 

digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 
(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 
 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 
Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  

Tingkat keaktifan  
(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 

rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 
kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 

Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 

(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 23 Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja SUPM Kotaagung (%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 
 

Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 

rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja  SUPM 

Kotaagung (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 
diperjanjikan dalam PK 

 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 
IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 
Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 
Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 

 
Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 
penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal SUPM Kotaagung  

(%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 
 

Perhitungan : 

QQ. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan 

dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

RR. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 

SS. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 
 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

  Nilai IKPA  SUPM Kotaagung  (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 
kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

  Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SUPM 

Kotaagung (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 
DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



 
INDIKATOR KINERJA UTAMA SUPM TEGAL 
 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 

kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 

perikanan (%) 

Perhitungan : 

37. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 

38. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  
yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan 

tahun sebelumnya 

39. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 

 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 

Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 

6 bulan dan tahun sebelumnya 

Terselenggaranya 
Pendidikan Vokasi 

Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 
besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 
Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 

perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 

diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 

Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 

Point B/A X100% 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 
kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pendidikan KP 
Yang Terstandar 

 

10 Sarana pendidikan KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan KP yang  kapasitas sarana pendidikannya 
ditingkatkan 

 12 Prasarana Pendidikan Menengah  KP 

yang ditingkatkan kapasitasnya (unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan menengah KP yang  kapasitas prasarana 

pendidikannya ditingkatkan 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 

perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 

Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 

informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 

rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 

perbaikan program. 
 

Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK SUPM Tegal (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN SUPM Tegal 

(indeks)  

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 
SIMPEG Online KKP 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 

diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 

kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 
Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja SUPM Tegal yang 

menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 

digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 
(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 
 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 
Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  

Tingkat keaktifan  
(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 

rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 
kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 

Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 

(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 23 Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja SUPM Tegal (%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 
 

Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 

rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja  SUPM Tegal 

(Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 
diperjanjikan dalam PK 

 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 
IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 
Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 
Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 

 
Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 
penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal SUPM Tegal  (%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 
 

Perhitungan : 

TT. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

UU. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 

VV. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 
 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

  Nilai IKPA  SUPM Tegal (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 
kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

  Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SUPM 

Tegal (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 
DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



INDIKATOR KINERJA UTAMA SUPM PONTIANAK 
 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 

kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 

perikanan (%) 

Perhitungan : 

40. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 

41. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  

yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan 

tahun sebelumnya 
42. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 

 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 
melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 
Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 

6 bulan dan tahun sebelumnya 

Terselenggaranya 

Pendidikan Vokasi 

Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 
perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 
Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 
diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 
Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 

Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 

Point B/A X100% 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 

kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 

perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 

Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 

informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 

rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 

perbaikan program. 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 

Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK SUPM Pontianak (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN SUPM 

Pontianak (indeks)  

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 
Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 

diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 
kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 

Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja SUPM Pontianak yang 

menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 

digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 

(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 
 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 

 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 
dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 

Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 
tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  

Tingkat keaktifan  

(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  
(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 

rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 

kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 

Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 

(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 
terkait Kelautan dan Perikanan 

 23 Persentase rekomendasi hasil 
pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 
periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 

 

Perhitungan : 
Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 

rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja  SUPM 

Pontianak (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 

diperjanjikan dalam PK 

 

Perhitungan : 
Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 

IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 
Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 
kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 

 
Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 
penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal SUPM Pontianak  

(%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 
 

Perhitungan : 

WW. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan 

dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

XX. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 

YY. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 
 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

  Nilai IKPA  SUPM Pontianak  (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 
kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

  Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SUPM 

Pontianak (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 
DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



 
INDIKATOR KINERJA UTAMA SUPM BONE  
 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 

kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 

perikanan (%) 

Perhitungan : 

43. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 

44. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  
yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan 

tahun sebelumnya 

45. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 

 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 

Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 

6 bulan dan tahun sebelumnya 

Terselenggaranya 
Pendidikan Vokasi 

Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 
besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 
Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 

perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 

diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 

Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 

Point B/A X100% 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 
kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pendidikan KP 
Yang Terstandar 

 

10 Sarana pendidikan KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan KP yang  kapasitas sarana pendidikannya 
ditingkatkan 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 

perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 

Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 

informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 

rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 
perbaikan program. 

 

Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK SUPM Bone (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN SUPM Bone 

(indeks)  

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 
Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 

diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 

kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 
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Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja SUPM Bone yang 

menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 
digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 

(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 
Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 

 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 
2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 

Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 
Subkoordinator dan staf pelaksana.  

Tingkat keaktifan  

(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 
rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 

kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 

Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 

(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

 23 Persentase rekomendasi hasil 
pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja SUPM Bone (%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 
periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 

Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 
rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja  SUPM Bone  
(Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 
(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 

diperjanjikan dalam PK 

 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 
Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 

IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 
Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 

 
Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 
penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal SUPM Bone (%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 
 

Perhitungan : 

ZZ. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

AAA. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 

BBB. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 
 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

  Nilai IKPA  SUPM Bone (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 
kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

  Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SUPM 

Bone (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 
DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



 
INDIKATOR KINERJA UTAMA SUPM WAEHERU  

 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 

kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 

perikanan (%) 

Perhitungan : 

46. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 

47. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  
yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan 

tahun sebelumnya 

48. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 

 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 

Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 

6 bulan dan tahun sebelumnya 

Terselenggaranya 
Pendidikan Vokasi 

Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 
besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 
Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 

perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 

diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 

Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 

Point B/A X100% 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 
kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pendidikan KP 
Yang Terstandar 

 

10 Sarana pendidikan KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan KP yang  kapasitas sarana pendidikannya 
ditingkatkan 

 12 Prasarana Pendidikan Menengah  KP 

yang ditingkatkan kapasitasnya (unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan menengah KP yang  kapasitas prasarana 

pendidikannya ditingkatkan 
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Terselenggaranya 

Pengabdian Pendidikan 

Tinggi KP 

13 Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi 

KP (Paket) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian terapan 

  Pengabdian kepada masyarakat KP 

(Paket)  
 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 

perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 

Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 

informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 
rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 

perbaikan program. 

 

Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK SUPM Waeheru (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 
 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 
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Waeheru (indeks)  Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 
Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 

diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 

kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 
Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja SUPM Waeheru yang 

menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 

digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 
(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 
% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 

 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 
Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  
Tingkat keaktifan  

(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  
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(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 

rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 

kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 

Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 
(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

 23 Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja SUPM Waeheru (%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 

 
Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 

rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja  SUPM 

Waeheru (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 

(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 

diperjanjikan dalam PK 
 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 

IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 
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Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 
Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 
pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 
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Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 

penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 
 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal SUPM Waeheru (%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 

 
Perhitungan : 

CCC. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan 

dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

DDD. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 
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EEE. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

  Nilai IKPA  SUPM Waeheru (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 

kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

  Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SUPM 

Waeheru (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 
 
INDIKATOR KINERJA UTAMA SUPM SORONG 
 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 
kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 
perikanan (%) 

Perhitungan : 

49. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 
50. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  

yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan 

tahun sebelumnya 

51. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 
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 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 

Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 

6 bulan dan tahun sebelumnya 

Terselenggaranya 
Pendidikan Vokasi 

Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 
besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 
Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 

perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 

diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 

Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 

Point B/A X100% 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 
kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Lingkup Pusat 

Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 

perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 

Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 

ditandatangan pada tahun 2021 

 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 

informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 
rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 

perbaikan program. 

 

Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 
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 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK SUPM Sorong (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN SUPM 

Sorong (indeks)  

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 
Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 
Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 

diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 

kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 

Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja SUPM Sorong yang 
menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 
teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 

digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 

(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 
Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 
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Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 

2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 
Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 

Subkoordinator dan staf pelaksana.  

Tingkat keaktifan  
(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 

rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 
kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 

Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 

(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

 23 Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja SUPM Sorong (%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 

periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 
lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 

 

Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 

rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 
 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja  SUPM Sorong  
(Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 
(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 

diperjanjikan dalam PK 

 

Perhitungan : 
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Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 

IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 
Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 
Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 
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Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 

penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 
 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal SUPM Sorong (%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 

 
Perhitungan : 

FFF. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 

adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan 

dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

GGG. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 
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HHH. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 

 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

  Nilai IKPA  SUPM Sorong  (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 

kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

  Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SUPM 

Sorong (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA SUPM KUPANG  
 
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat melalui 

kegiatan pendidikan KP  

1 Persentase lulusan satuan pendidikan 

KP yang bekerja di bidang kelautan dan 

perikanan (%) 

Perhitungan : 

52. Akumulasi jumlah lulusan pendidikan vokasi KP 

53. Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP  

yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 6 bulan dan 
tahun sebelumnya 

54. Point B dibagi Point A dikalikan 100% (B/A X 100%) 

 2 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

melakukan rintisan wirausaha di 

bidang kelautan dan perikanan (orang) 

Perhitungan : 

Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang melakukan rintisan 

wirausaha di bidang KP  yang dihitung lulusan pada tahun berjalan  dengan masa tunggu 

6 bulan dan tahun sebelumnya 
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Terselenggaranya 

Pendidikan Vokasi 

Kelautan dan Perikanan 

Yang Kompeten 

5 Lulusan satuan pendidikan KP yang 

besertifikat kompetensi (Orang) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 

 6 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan 
perikanan yang kompeten (Orang) 

Perhitungan : 
Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di satuan 

pendidikan KP 

 7 Persentase anak pelaku utama yang 

diterima sebagai peserta didik (%) 

Perhitungan : 

Hitung jumlah penerimaan peserta didik baru di Satuan Pendidikan KP 
Hitung jumlah anak pelaku utama yang diterima di Satuan Pendidikan KP 

Point B/A X100% 

 9 Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

meningkat kompetensinya (Orang) 

Perhitungan : 

Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari pendidik dan tenaga 

kependidikan yang melakukan peningkatan kompetensi 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pendidikan KP 

Yang Terstandar 

 

10 Sarana pendidikan KP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan KP yang  kapasitas sarana pendidikannya 

ditingkatkan 

 12 Prasarana Pendidikan Menengah  KP 

yang ditingkatkan kapasitasnya (unit) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan menengah KP yang  kapasitas prasarana 

pendidikannya ditingkatkan 

Terselenggaranya 

Pengabdian Pendidikan 

Tinggi KP 

13 Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi 

KP (Paket) 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian terapan 

  Pengabdian kepada masyarakat KP 

(Paket)  
 

Perhitungan : 

Hitung unit kerja satuan pendidikan tinggi yang melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Lingkup Pusat 
Pendidikan KP 

16 Kerjasama pendidikan kelautan dan 

perikanan yang disepakati (Dokumen) 

Perhitungan : 

Hitung dokumen perjanjian kerja sama/Nota Kesepahaman/Rencana Sinergi yang 
ditandatangan pada tahun 2021 
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 18 Nilai hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pendidikan KP (Nilai) 

'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar pendidikan di 

Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data kuantitatif dan kualitatif, berbagai 

informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya 

rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna 
perbaikan program. 

 

Perhitungan : 

Hitung nilai Monitoring dan Evaluasi (NME) berdasarkan rumus: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 20 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas LK SUPM Kupang (%) 

Perhitungan : 

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2020 (audited) tidak 

melebihi 1 % 

 

% Batas tertinggi =
Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA 2020

Realisasi Riil TA 2020
 𝑥 100% 

 

 21 Indeks Profesionalitas ASN SUPM 

Kupang (indeks)  

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan. Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data 

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 
Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai, ada pada Bagian MKRB; Data SKP, dapat 

diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding dengan 

kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan dan 
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Pengembangan; Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada 

Aplikasi SIMPEG Online KKP 

 22 Unit kerja SUPM Kupang yang 

menerapkan sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar  (%)  

(1) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk 

mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk 
digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

(2) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, 

(bobot 20%) (ii) keikutsertaan Kepala UPT, Koordinator, Subkoordinator dan staf 

pelaksana (bobot 10%), (iii) keaktifan Kepala UPT, Koordinator dan Subkoordinator dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%). 

 
Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (10% x Keikutsertaan) + (70% x Keaktifan) 

 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra 
2020-2024, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas PK Tahunan, Laporan 

Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 (TW I, TW II dan TW III). 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase  Pejabat Eselon 3, Koordinator, Subkoordinator dan staf pelaksana yang 

tergabung dalam SI-MP dibanding total target Pejabat Eselon 3, Koordinator, 
Subkoordinator dan staf pelaksana.  

Tingkat keaktifan  

(a) Persentase Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator yang aktif 

mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP (minimal 3 kali posting setiap triwulan) 

dibanding total Pejabat Eselon 3, Koordinator dan Subkoordinator.  

(b) Informasi/berita yang diposting dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil 
rapat yang bersifat boleh dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan 

kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan 

Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How); 

(c) Share informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign 

terkait Kelautan dan Perikanan 

 23 Persentase rekomendasi hasil 
pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja SUPM Kupang (%) 

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 
periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d 

Triwulan III Tahun  2021yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut 

lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. 
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Perhitungan : 

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah 

ditindaklanjuti secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS)  sebanyak 65% dari seluruh 
rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. 

 

% rekomendasi =
Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Itjen

Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
 𝑥 100% 

 

 24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja  SUPM 
Kupang (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan Kinerja 
(LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang 

diperjanjikan dalam PK 

 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 
Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target 

IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 
Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2021 pada aplikasi kinerjaku 

 
Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari 
penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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 25 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal SUPM Kupang (%)  

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan protokoler, 

layanan  data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 
 

Perhitungan : 

III. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

JJJ. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) 
adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan 

(di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun 

berjalan. 

KKK. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang 

bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 
 

%  𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

  Nilai IKPA  SUPM Kupang  (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap 

perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 
kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja 

pelaksanaan anggaran 

Perhitungan : 

Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu 

(spanint.kemenkeu.go.id) 

  Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SUPM 

Kupang (nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 
DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek 

Konteks 

Perhitungan : 

Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup 

KKP ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) 
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UPT LINGKUP PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KP 
 

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA BP3 MEDAN  
 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 
Pendampingan kelompok 

pelaku usaha/utama dalam 
mendukung terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat 

KP 

1 Kelompok kelautan dan perikanan yang 

ditingkatkan kelasnya di Satminkal 
BPPP Medan(Kelompok) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku 

usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya sesuai denganKepmen KP No. 14 Tahun 
2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan danPengembangan Kelembagaan Pelaku 

Utama Perikanan 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas 

kelompoknya sesuai Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 di periode akhir tahun yang 
termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

 

2 Kelompok kelautan dan perikanan yang 

dibentuk di Satminkal BPPP Medan 

(Kelompok) 

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama 

Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok 

sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 

tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan. 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang  
dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kreteria pembentukan kelompok dan Jumlah 

kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan 

pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir tahun yang 

termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat 

3 Desa/kawasan mitra yang menerapkan 

Iptek di BPPP Medan (paket) 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6/2014) 

Inovasi adalah cara-cara baru atau teknologi baru yang digunakan untuk 

memperbaikai kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar berdaya guna dan berhasil 

guna 
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Teknologi merupakan materi konkret (hard atau soft ) pengetahuan untuk penggunaan 

praktis, yang dapat mengubah pengalaman manusia dan dunia yang dihuninya 

Desa mitra adalah desa komunitas kp yang memanfaatkan tehnologi dan 

inovasi kelautan dan perikanan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat 

Perhitungan : 

1. Iptek yang terdesiminasi merupakan hasil riset teknologi KP dari tahun 2015 sampai 

tahun 2020 

2. Kegiatan pengabdian masyarakat, pelatihan, dan penyuluhan KP  yang sinergi 

dengan diseminasi Iptek KP 

3. Jumlah Desa yang memanfaatkan teknologi dan  inovasi  kelautan dan perikanan 

tahun 2021 yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi/Persetujuan Penetapan dari 

Dinas Provinsi atau Kab/Kota yang menangani urusan kelautan dan perikanan 

 

4 Persentase  lulusan pendidikan dan 

pelatihan yang terserap di Dunia Usaha 
dan Dunia Industri BPPP Medan (%) 

Persentase lulusan pelatihan merupakan indikator yang menunjukkan 

Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil 

pelatihan (meningkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang bekerja di dunia 

usaha dunia industri (DUDI) atau wirausaha KP dibandingkan dengan jumlah total 

lulusan pelatihan masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Balai tahun 2021 

Perhitungan : 

 

 

 

 

5 Lulusan pelatihan yang membentuk 

start up (usaha rintisan) BPPP Medan 

(orang) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan yang 

melakukan wirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital dalam 

mengembangkan usahanya (pengembangan ekonomi digital) 

Perhitungan : 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 
Jumlah pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan 

memanfaatkan teknologi digital (media sosial dan lain sebagainya) 

dalam pengembangan usahanya yang dihitung melalui evaluasi pasca 

pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode setelah dilatih 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pelatihan dan 

Penyuluhan KP Yang 

Terstandar 

6 Jumlah Sarana pelatihan dan 

penyuluhan KP yang terstandar di BPPP 

Medan (unit) 

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non 

fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP 

Perhitungan : 

Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja 

modal 

 

7 Jumlah Prasana pelatihan dan 
penyuluhan KP yang terstandar di BPPP 

Medan (unit) 

Peningkatan kapasitas prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan 

non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup 

BPPP  

Perhitungan : 

Jumlah prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal 

Terselenggaranya 

Penyuluhan Kelautan dan 

Perikanan 

8 Jumlah Kelompok Pelaku utama/ 

Pelaku Usaha yang disuluh di BPPP 

Medan (kelompok)  

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku 

utama/ pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan 

Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya 
seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses 

modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, 

pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan 

Perhitungan : 

Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh 
oleh penyuluh perikanan 

 

9 Jumlah Percontohan Penyuluhan 
Kelautan dan Perikanan yang 

diterapkan di BPPP Medan (produk) 

Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam 
bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan 

dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna 

Perhitungan : 

Hitung jumlah percontohan penyuluhan KP yang dilaksanakan sesuai 
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dengan pedoman percontohan 

Terselenggaranya Pelatihan 
SDM Kelautan dan 

Perikanan   

10 Jumlah masyarakat kelautan dan 
perikanan yang dilatih BPPP Medan 

(orang) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP  yang 

telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan 

masyarakat (non ASN), penyelenggaraan pelatihan regular 

(full tatap muka) dan model Blended   (kombinasi online dan tatap muka, 

dan peserta hanya satu kali mengikuti pelatihan di tahun yang sama, 

kecuali pelatihan dengan level kompetensi lebih tinggi 

Perhitungan : 

Akumulasi jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan sesuai kriteria 

pelatihan 

 

11 Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat 

Berbasis "Full Online Training" BPPP 

Medan (paket) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP  yang 

telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta 

merupakan masyarakat (non ASN), penyelenggaraan pelatihan secara on 

line dan peserta hanya satu kali mengikuti pelatihan di tahun yang sama, kecuali 

pelatihan dengan level kompetensi lebih tinggi. 

Perhitungan : 

Akumulasi jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan sesuai kriteria 

pelatihan secara on line 

 

12 Tersedianya Materi Pelatihan berbasis 

Kaji Widya (Kaji Terap) di BPPP Medan 

(Paket) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Paket Kaji Widya yang 

dibuat oleh Instruktur/ Widyasiswara di BPPP yang dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan materi pelatihan kelautan dan perikanan. 

Perhitungan : 

Akumulasi jumlah Paket Kaji Widya yang dihasilkan 

 

13 Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan 

Penyuluhan sesuai standar lembaga 

pelatihan di BPPP Medan(lembaga) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Sertifikasi 

Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan yang masih berlangsung. 
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- Sertifikasi Lembaga pelatihan dan penyuluhan seperti asessment 

mandiri, akreditasi ISO dan pemeliharaan sistem mutu pelatihan 

Perhitungan : 

Hitung jumlah Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan yang 

ada di Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP 

Tatakelola pemerintahan 

yang baik lingkup BPPP 

Medan 

14 Persentase layanan dukungan 

manajemen internal BPPP Medan (%) 

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan 

perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan 

protokoler, layanan  data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), 
pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 

Perhitungan : 

A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 
manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.  

B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen 

internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan 

diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 

pada tahun berjalan. 

c. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot 

aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain 
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15 Unit kerja lingkup BPPP Medan yang 

lolos penilaian WBK, Tim Penilai 
Internal KKP (satker) 

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah 

yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik 

Pembinaan, identifikasi dan membangun Unit Kerja yang akan Diusulkan menjadi ZI 

Menuju WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun dan/atau pada tahun berjalan sebelum 

diusulkan. 

Perhitungan : 

Tim pembina/pendamping BRSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat 
terkait, melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker yang ditunjuk sebagai 

calon menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan indikator 

hasil dan dua puluh indikator proses.  

 

Cek List Pemenuhan Dokumen ZI Menuju WBK terlampir 

Tim pembina/pendamping BRSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan 
dokumen yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB. 

 16. Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Medan 

(Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 

Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing 

indikator yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian 
pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 

Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 
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Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 
kesesuaian informasi data 

 

 

 

Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 
kinerjaku 
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Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 
 

 17. Persentase unit kerja yang menerapkan 
sistem manajemen pengetahuan yang 

terstandar BPPP Medan (%)   

9) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 
teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 

untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

10) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 

20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 40%), (iii) keaktifan level 2 s.d 4 dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%). 

Perhitungan : 
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% MP = (20% x Upload dokumen) + (40% x Keikutsertaan) + (40% x Keaktifan) 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 

Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 3 s.d staf dalam unit kerja yang tergabung dalam SI-MP 
dibanding total Pejabat level 3 s.d staf di. Perhitungan staf 2 org 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 3 s.d 4 yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-

MP (minimal 1 kali posting setiap triwulan) dibading total pejabat level 3 s.d 4  

 18. Indeks Profesionalitas ASN  BPPP Medan 

(indeks) 

(9) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 

disiplin dari ASN 

(10) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG 

Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan 

dan Pengembangan; 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 
Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

 19. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas Laporan Keuangan BPPP Medan (%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional 
pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern 

Temuan dimaksud adalah temuan yang bersifat Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang 

menurut ketentuan batas waktu penyelesaian selama 60 hari. 

Perhitungan : 

prosentasi temuan pada LHP BPK yang diselesaikan dibandingkan dengan temuan 

LHP BPK pada Laporan keuangan  

 

100% = 

Jumlah temuan LHP BPK di LK yang 

diselesaikan 
x 100% 

Jumlah temuan pada LHP BPK di 

LK 
 

 20. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

BPPP Medan (nilai) 

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 
anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 

kinerja pelaksanaan anggaran 

Pehitungan : 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang terhitung/terlaporkan pada aplikasi OM-

SPAN 

 21. Nilai Kinerja Anggaran BPPP Medan 

(nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 
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DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan 

Aspek Konteks 

Perhitungan : 

Nilai Kinerja Anggaran melalui Aplikasi SMART DJA 

 

 

 

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA BP3 AMBON  
 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Pendampingan kelompok 

pelaku usaha/utama dalam 

mendukung terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat 
KP 

1 Kelompok kelautan dan perikanan yang 

ditingkatkan kelasnya di Satminkal 

BPPP Ambon (Kelompok) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku 

usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya sesuai denganKepmen KP No. 14 Tahun 

2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan danPengembangan Kelembagaan Pelaku 

Utama Perikanan 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas 

kelompoknya sesuai Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 di periode akhir tahun yang 

termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

 

2 Kelompok kelautan dan perikanan yang 

dibentuk di Satminkal BPPP Ambon 

(Kelompok) 

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama 

Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok 

sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 

tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan. 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang  

dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kreteria pembentukan kelompok dan Jumlah 

kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan 

pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir tahun yang 
termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 
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Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat 

3 Desa/kawasan mitra yang menerapkan 

Iptek di BPPP Ambon (paket) 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6/2014) 

Inovasi adalah cara-cara baru atau teknologi baru yang digunakan untuk 

memperbaikai kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar berdaya guna dan berhasil 

guna 

Teknologi merupakan materi konkret (hard atau soft ) pengetahuan untuk penggunaan 

praktis, yang dapat mengubah pengalaman manusia dan dunia yang dihuninya 

Desa mitra adalah desa komunitas kp yang memanfaatkan tehnologi dan 

inovasi kelautan dan perikanan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat 

Perhitungan : 

1. Iptek yang terdesiminasi merupakan hasil riset teknologi KP dari tahun 2015 sampai 

tahun 2020 

2. Kegiatan pengabdian masyarakat, pelatihan, dan penyuluhan KP  yang sinergi 

dengan diseminasi Iptek KP 

3. Jumlah Desa yang memanfaatkan teknologi dan  inovasi  kelautan dan perikanan 

tahun 2021 yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi/Persetujuan Penetapan dari 

Dinas Provinsi atau Kab/Kota yang menangani urusan kelautan dan perikanan 

 

4 Persentase  lulusan pendidikan dan 

pelatihan yang terserap di Dunia Usaha 
dan Dunia Industri BPPP Ambon (%) 

Persentase lulusan pelatihan merupakan indikator yang menunjukkan 

Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil 

pelatihan (meningkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang bekerja di dunia 

usaha dunia industri (DUDI) atau wirausaha KP dibandingkan dengan jumlah total 

lulusan pelatihan masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Balai tahun 2021 

Perhitungan : 
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5 Lulusan pelatihan yang membentuk 

start up (usaha rintisan) BPPP Ambon 

(orang) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan yang 

melakukan wirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital dalam 

mengembangkan usahanya (pengembangan ekonomi digital) 

Perhitungan : 

Jumlah pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan 
memanfaatkan teknologi digital (media sosial dan lain sebagainya) 

dalam pengembangan usahanya yang dihitung melalui evaluasi pasca 

pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode setelah dilatih 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pelatihan dan 

Penyuluhan KP Yang 
Terstandar 

6 Jumlah Sarana pelatihan dan 

penyuluhan KP yang terstandar di BPPP 

Ambon (unit) 

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non 

fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP 

Perhitungan : 

Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja 

modal 

 

7 Jumlah Prasarana pelatihan dan 

penyuluhan KP yang terstandar di BPPP 

Ambon (unit) 

Peningkatan kapasitas prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan 

non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup 

BPPP  

Perhitungan : 

Jumlah prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal 

Terselenggaranya 

Penyuluhan Kelautan dan 
Perikanan 

8 Jumlah Kelompok Pelaku utama/ 

Pelaku Usaha yang disuluh di BPPP 
Ambon (kelompok)  

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku 

utama/ pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan 
Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya 

seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses 

modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, 

pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan 
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Perhitungan : 

Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh 

oleh penyuluh perikanan 

 

9 Jumlah Percontohan Penyuluhan 

Kelautan dan Perikanan yang 
diterapkan di BPPP Ambon (produk) 

Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam 

bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan 
dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna 

Perhitungan : 

Hitung jumlah percontohan penyuluhan KP yang dilaksanakan sesuai 

dengan pedoman percontohan 

Terselenggaranya Pelatihan 

SDM Kelautan dan 

Perikanan   

10 Jumlah masyarakat kelautan dan 

perikanan yang dilatih BPPP Ambon 

(orang) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP  yang 

telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan 

masyarakat (non ASN), penyelenggaraan pelatihan regular 

(full tatap muka) dan model Blended   (kombinasi online dan tatap muka, 

dan peserta hanya satu kali mengikuti pelatihan di tahun yang sama, 

kecuali pelatihan dengan level kompetensi lebih tinggi 

Perhitungan : 

Akumulasi jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan sesuai kriteria 

pelatihan 

 

11 Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat 
Berbasis "Full Online Training" BPPP 

Ambon (paket) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP  yang 

telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta 

merupakan masyarakat (non ASN), penyelenggaraan pelatihan secara on 

line dan peserta hanya satu kali mengikuti pelatihan di tahun yang sama, kecuali 

pelatihan dengan level kompetensi lebih tinggi. 

Perhitungan : 

Akumulasi jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan sesuai kriteria 
pelatihan secara on line 
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12 Tersedianya Materi Pelatihan berbasis 

Kaji Widya (Kaji Terap) di BPPP Ambon 

(Paket) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Paket Kaji Widya yang 

dibuat oleh Instruktur/ Widyasiswara di BPPP yang dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan materi pelatihan kelautan dan perikanan. 

Perhitungan : 

Akumulasi jumlah Paket Kaji Widya yang dihasilkan 

 

13 Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan 

Penyuluhan sesuai standar lembaga 

pelatihan di BPPP Ambon (lembaga) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Sertifikasi 

Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan yang masih berlangsung. 

- Sertifikasi Lembaga pelatihan dan penyuluhan seperti asessment 

mandiri, akreditasi ISO dan pemeliharaan sistem mutu pelatihan 

Perhitungan : 

Hitung jumlah Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan yang 

ada di Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP 

Tatakelola pemerintahan 

yang baik lingkup BPPP 

Ambon 

14 Persentase layanan dukungan 

manajemen internal BPPP Ambon (%) 

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan 

perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan 

protokoler, layanan  data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), 

pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 

Perhitungan : 

A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.  

B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen 

internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan 

diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 

pada tahun berjalan. 

c. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot 
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aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain 

 

 

 

 

 

15 Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon 

(Nilai) 

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah 

yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik 

Pembinaan, identifikasi dan membangun Unit Kerja yang akan Diusulkan menjadi ZI 

Menuju WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun dan/atau pada tahun berjalan sebelum 

diusulkan. 

Perhitungan : 

Tim pembina/pendamping BRSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat 

terkait, melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker LRMPHP yang ditunjuk 

sebagai calon menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan 

indikator hasil dan dua puluh indikator proses.  

 

Cek List Pemenuhan Dokumen ZI Menuju WBK terlampir 

Tim pembina/pendamping BRSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan 

dokumen yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB. 

 

16 Persentase unit kerja yang menerapkan 

sistem manajemen pengetahuan yang 

terstandar BPPP Ambon (%)   

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 

Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing 

indikator yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian 

pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 

Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 

Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 

 

 

Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 

kinerjaku 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 
 

 

17 Indeks Profesionalitas ASN  BPPP 

Ambon (indeks) 

11) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 

untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

12) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 

20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 40%), (iii) keaktifan level 2 s.d 4 dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%). 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (40% x Keikutsertaan) + (40% x Keaktifan) 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 

Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 3 s.d staf dalam unit kerja yang tergabung dalam SI-MP 

dibanding total Pejabat level 3 s.d staf di. Perhitungan staf 2 org 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 3 s.d 4 yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-

MP (minimal 1 kali posting setiap triwulan) dibading total pejabat level 3 s.d 4  

 

18 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 
atas Laporan Keuangan BPPP Ambon 

(%) 

(11) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja 
dan disiplin dari ASN 

(12) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG 

Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan 

dan Pengembangan; 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

 

19 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

BPPP Ambon (nilai) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern 

Temuan dimaksud adalah temuan yang bersifat Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang 

menurut ketentuan batas waktu penyelesaian selama 60 hari. 

Perhitungan : 

prosentasi temuan pada LHP BPK yang diselesaikan dibandingkan dengan temuan 

LHP BPK pada Laporan keuangan  

 

100% = 

Jumlah temuan LHP BPK di LK yang 

diselesaikan 
x 100% 

Jumlah temuan pada LHP BPK di 

LK 
 

 

20 Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon 

(nilai) 

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 

kinerja pelaksanaan anggaran 

Pehitungan : 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang terhitung/terlaporkan pada aplikasi OM-

SPAN 

 

 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



 

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA BP3 TEGAL  
 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Pendampingan kelompok 

pelaku usaha/utama dalam 

mendukung terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat 
KP 

1 Kelompok kelautan dan perikanan yang 

ditingkatkan kelasnya di Satminkal 

BPPP Tegal (Kelompok) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku 

usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya sesuai denganKepmen KP No. 14 Tahun 

2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan danPengembangan Kelembagaan Pelaku 

Utama Perikanan 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas 

kelompoknya sesuai Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 di periode akhir tahun yang 

termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

 

2 Kelompok kelautan dan perikanan yang 

dibentuk di Satminkal BPPP Tegal 

(Kelompok) 

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama 

Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok 

sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 

tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan. 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang  

dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kreteria pembentukan kelompok dan Jumlah 

kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan 

pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir tahun yang 
termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat 

3 Desa/kawasan mitra yang menerapkan 

Iptek di BPPP Tegal (paket) 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6/2014) 

Inovasi adalah cara-cara baru atau teknologi baru yang digunakan untuk 
memperbaikai kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar berdaya guna dan berhasil 

guna 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Teknologi merupakan materi konkret (hard atau soft ) pengetahuan untuk penggunaan 

praktis, yang dapat mengubah pengalaman manusia dan dunia yang dihuninya 

Desa mitra adalah desa komunitas kp yang memanfaatkan tehnologi dan 

inovasi kelautan dan perikanan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat 

Perhitungan : 

1. Iptek yang terdesiminasi merupakan hasil riset teknologi KP dari tahun 2015 sampai 

tahun 2020 

2. Kegiatan pengabdian masyarakat, pelatihan, dan penyuluhan KP  yang sinergi 

dengan diseminasi Iptek KP 

3. Jumlah Desa yang memanfaatkan teknologi dan  inovasi  kelautan dan perikanan 
tahun 2021 yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi/Persetujuan Penetapan dari 

Dinas Provinsi atau Kab/Kota yang menangani urusan kelautan dan perikanan 

 

4 Persentase  lulusan pendidikan dan 

pelatihan yang terserap di Dunia Usaha 

dan Dunia Industri BPPP Tegal (%) 

Persentase lulusan pelatihan merupakan indikator yang menunjukkan 

Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil 

pelatihan (meningkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang bekerja di dunia 

usaha dunia industri (DUDI) atau wirausaha KP dibandingkan dengan jumlah total 

lulusan pelatihan masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Balai tahun 2021 

Perhitungan : 

 

 

 

 

5 Lulusan pelatihan yang membentuk 
start up (usaha rintisan) BPPP Tegal 

(orang) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan yang 

melakukan wirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital dalam 

mengembangkan usahanya (pengembangan ekonomi digital) 

Perhitungan : 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Jumlah pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan 

memanfaatkan teknologi digital (media sosial dan lain sebagainya) 

dalam pengembangan usahanya yang dihitung melalui evaluasi pasca 

pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode setelah dilatih 

Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Pelatihan dan 

Penyuluhan KP Yang 

Terstandar 

6 Jumlah Sarana pelatihan dan 
penyuluhan KP yang terstandar di BPPP 

Tegal (unit) 

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non 

fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP 

Perhitungan : 

Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja 

modal 

 

7 Jumlah Prasarana pelatihan dan 

penyuluhan KP yang terstandar di BPPP 

Tegal (unit) 

Peningkatan kapasitas prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan 

non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup 

BPPP  

Perhitungan : 

Jumlah prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal 

Terselenggaranya 

Penyuluhan Kelautan dan 

Perikanan 

8 Jumlah Kelompok Pelaku utama/ 

Pelaku Usaha yang disuluh di BPPP 

Tegal (kelompok)  

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku 

utama/ pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan 

Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya 

seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses 

modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, 
pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan 

Perhitungan : 

Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh 

oleh penyuluh perikanan 

 

9 Jumlah Percontohan Penyuluhan 

Kelautan dan Perikanan yang 

diterapkan di BPPP Tegal (produk) 

Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam 

bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan 

dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna 

Perhitungan : 

Hitung jumlah percontohan penyuluhan KP yang dilaksanakan sesuai 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

dengan pedoman percontohan 

Terselenggaranya Pelatihan 

SDM Kelautan dan 

Perikanan   

10 Jumlah masyarakat kelautan dan 

perikanan yang dilatih BPPP Tegal 

(orang) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP  yang 

telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan 

masyarakat (non ASN), penyelenggaraan pelatihan regular 

(full tatap muka) dan model Blended   (kombinasi online dan tatap muka, 

dan peserta hanya satu kali mengikuti pelatihan di tahun yang sama, 

kecuali pelatihan dengan level kompetensi lebih tinggi 

Perhitungan : 

Akumulasi jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan sesuai kriteria 

pelatihan 

 

11 Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat 

Berbasis "Full Online Training" BPPP 
Tegal (paket) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP  yang 

telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta 

merupakan masyarakat (non ASN), penyelenggaraan pelatihan secara on 

line dan peserta hanya satu kali mengikuti pelatihan di tahun yang sama, kecuali 

pelatihan dengan level kompetensi lebih tinggi. 

Perhitungan : 

Akumulasi jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan sesuai kriteria 
pelatihan secara on line 

 

12 Tersedianya Materi Pelatihan berbasis 

Kaji Widya (Kaji Terap) di BPPP Tegal 

(Paket) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Paket Kaji Widya yang 

dibuat oleh Instruktur/ Widyasiswara di BPPP yang dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan materi pelatihan kelautan dan perikanan. 

Perhitungan : 

Akumulasi jumlah Paket Kaji Widya yang dihasilkan 

 
13 Jumlah SDM KP yang bersertifikat 

kompetensi di BPPP Tegal (orang) 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 

14 Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan 

Penyuluhan sesuai standar lembaga 

pelatihan di BPPP Tegal (lembaga) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku 

usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya sesuai denganKepmen KP No. 14 Tahun 

2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan danPengembangan Kelembagaan Pelaku 

Utama Perikanan 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas 

kelompoknya sesuai Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 di periode akhir tahun yang 

termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

Tatakelola pemerintahan 

yang baik lingkup Pelatihan 

dan Penyuluhan KP 

15 Persentase layanan dukungan 

manajemen internal BPPP Tegal (%) 

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan 

perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan 
protokoler, layanan  data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), 

pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 

Perhitungan : 

A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 
manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.  

B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen 

internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan 

diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 

pada tahun berjalan. 

c. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot 

aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain 

 

 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 

16 Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Tegal 

(Nilai) 

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah 

yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik 

Pembinaan, identifikasi dan membangun Unit Kerja yang akan Diusulkan menjadi ZI 

Menuju WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun dan/atau pada tahun berjalan sebelum 
diusulkan. 

Perhitungan : 

Tim pembina/pendamping BRSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat 

terkait, melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker LRMPHP yang ditunjuk 

sebagai calon menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan 

indikator hasil dan dua puluh indikator proses.  

 

Cek List Pemenuhan Dokumen ZI Menuju WBK terlampir 

Tim pembina/pendamping BRSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan 

dokumen yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB. 

 

17 Persentase unit kerja yang menerapkan 

sistem manajemen pengetahuan yang 

terstandar BPPP Tegal(%)   

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 

Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing 

indikator yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian 

pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 

Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 

Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 

 

 

Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 

kinerjaku 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 
 

 

18 Indeks Profesionalitas ASN  BPPP Tegal 

(indeks) 

13) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 

untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

14) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 

20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 40%), (iii) keaktifan level 2 s.d 4 dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%). 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (40% x Keikutsertaan) + (40% x Keaktifan) 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 

Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 3 s.d staf dalam unit kerja yang tergabung dalam SI-MP 

dibanding total Pejabat level 3 s.d staf di. Perhitungan staf 2 org 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 3 s.d 4 yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-

MP (minimal 1 kali posting setiap triwulan) dibading total pejabat level 3 s.d 4  

 

19 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 
atas Laporan Keuangan BPPP Tegal (%) 

(13) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja 
dan disiplin dari ASN 

(14) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG 

Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan 

dan Pengembangan; 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

 

20 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

BPPP Tegal (nilai) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern 

Temuan dimaksud adalah temuan yang bersifat Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang 

menurut ketentuan batas waktu penyelesaian selama 60 hari. 

Perhitungan : 

prosentasi temuan pada LHP BPK yang diselesaikan dibandingkan dengan temuan 

LHP BPK pada Laporan keuangan  

 

100% = 

Jumlah temuan LHP BPK di LK yang 

diselesaikan 
x 100% 

Jumlah temuan pada LHP BPK di 

LK 
 

 

21 Nilai Kinerja Anggaran BPPP Tegal (nilai) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 

kinerja pelaksanaan anggaran 

Pehitungan : 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang terhitung/terlaporkan pada aplikasi OM-

SPAN 

 

 

 

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA BP3 BANYUWANGI  

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE



 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Pendampingan kelompok 

pelaku usaha/utama dalam 

mendukung terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat 

KP 

1 Kelompok kelautan dan perikanan yang 

ditingkatkan kelasnya di Satminkal 

BPPP Banyuwangi (Kelompok) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku 

usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya sesuai denganKepmen KP No. 14 Tahun 

2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan danPengembangan Kelembagaan Pelaku 
Utama Perikanan 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas 

kelompoknya sesuai Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 di periode akhir tahun yang 

termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

 

2 Kelompok kelautan dan perikanan yang 

dibentuk di Satminkal BPPP 
Banyuwangi (Kelompok) 

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama 

Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok 
sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 

tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan. 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang  

dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kreteria pembentukan kelompok dan Jumlah 

kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan 
pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir tahun yang 

termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat 

3 Desa/kawasan mitra yang menerapkan 

Iptek di BPPP Banyuwangi(paket) 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6/2014) 

Inovasi adalah cara-cara baru atau teknologi baru yang digunakan untuk 

memperbaikai kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar berdaya guna dan berhasil 

guna 

Teknologi merupakan materi konkret (hard atau soft ) pengetahuan untuk penggunaan 

praktis, yang dapat mengubah pengalaman manusia dan dunia yang dihuninya 

Desa mitra adalah desa komunitas kp yang memanfaatkan tehnologi dan 
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inovasi kelautan dan perikanan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat 

Perhitungan : 

1. Iptek yang terdesiminasi merupakan hasil riset teknologi KP dari tahun 2015 sampai 

tahun 2020 

2. Kegiatan pengabdian masyarakat, pelatihan, dan penyuluhan KP  yang sinergi 

dengan diseminasi Iptek KP 

3. Jumlah Desa yang memanfaatkan teknologi dan  inovasi  kelautan dan perikanan 

tahun 2021 yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi/Persetujuan Penetapan dari 

Dinas Provinsi atau Kab/Kota yang menangani urusan kelautan dan perikanan 

 

4 Persentase  lulusan pendidikan dan 

pelatihan yang terserap di Dunia Usaha 
dan Dunia Industri BPPP Banyuwangi 

(%) 

Persentase lulusan pelatihan merupakan indikator yang menunjukkan 

Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil 

pelatihan (meningkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang bekerja di dunia 

usaha dunia industri (DUDI) atau wirausaha KP dibandingkan dengan jumlah total 

lulusan pelatihan masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Balai tahun 2021 

Perhitungan : 

 

 

 

 

5 Lulusan pelatihan yang membentuk 

start up (usaha rintisan) BPPP 

Banyuwangi (orang) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan yang 

melakukan wirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital dalam 

mengembangkan usahanya (pengembangan ekonomi digital) 

Perhitungan : 

Jumlah pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan 

memanfaatkan teknologi digital (media sosial dan lain sebagainya) 

dalam pengembangan usahanya yang dihitung melalui evaluasi pasca 

pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode setelah dilatih 
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Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pelatihan dan 

Penyuluhan KP Yang 

Terstandar 

6 Jumlah Sarana pelatihan dan 

penyuluhan KP yang terstandar di BPPP 

Banyuwangi (unit) 

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non 

fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP 

Banyuwangi 

Perhitungan : 

Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja 

modal 

 

7 Jumlah Prasarana pelatihan dan 

penyuluhan KP yang terstandar di BPPP 

Banyuwangi (unit) 

Peningkatan kapasitas prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan 

non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup 

BPPP Banyuwangi 

Perhitungan : 

Jumlah prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal 

Terselenggaranya 
Penyuluhan Kelautan dan 

Perikanan 

8 Jumlah Kelompok Pelaku utama/ 
Pelaku Usaha yang disuluh di BPPP 

Banyuwangi (kelompok)  

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku 
utama/ pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan 

Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya 

seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses 

modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, 

pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan 

Perhitungan : 
Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh 

oleh penyuluh perikanan 

 

9 Jumlah Percontohan Penyuluhan 

Kelautan dan Perikanan yang 

diterapkan di BPPP Banyuwangi 

(produk) 

Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam 

bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan 

dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna 

Perhitungan : 

Hitung jumlah percontohan penyuluhan KP yang dilaksanakan sesuai 

dengan pedoman percontohan 

Terselenggaranya Pelatihan 

SDM Kelautan dan 

Perikanan   

10 Jumlah masyarakat kelautan dan 

perikanan yang dilatih BPPP 

Banyuwangi (orang) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP  yang 
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telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan 

masyarakat (non ASN), penyelenggaraan pelatihan regular 

(full tatap muka) dan model Blended   (kombinasi online dan tatap muka, 

dan peserta hanya satu kali mengikuti pelatihan di tahun yang sama, 

kecuali pelatihan dengan level kompetensi lebih tinggi 

Perhitungan : 

Akumulasi jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan sesuai kriteria 

pelatihan 

 

11 Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat 

Berbasis "Full Online Training" BPPP 

Banyuwangi (paket) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP  yang 

telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta 

merupakan masyarakat (non ASN), penyelenggaraan pelatihan secara on 

line dan peserta hanya satu kali mengikuti pelatihan di tahun yang sama, kecuali 

pelatihan dengan level kompetensi lebih tinggi. 

Perhitungan : 

Akumulasi jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan sesuai kriteria 

pelatihan secara on line 

 

12 Tersedianya Materi Pelatihan berbasis 

Kaji Widya (Kaji Terap) di BPPP 
Banyuwangi (Paket) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Paket Kaji Widya yang 

dibuat oleh Instruktur/ Widyasiswara di BPPP yang dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan materi pelatihan kelautan dan perikanan. 

Perhitungan : 

Akumulasi jumlah Paket Kaji Widya yang dihasilkan 

 
13 Jumlah SDM KP yang bersertifikat 

kompetensi di BPPP Banyuwangi (orang) 

 

 

14 Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan 

Penyuluhan sesuai standar lembaga 

pelatihan di BPPP Banyuwangi 

(lembaga) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku 

usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya sesuai denganKepmen KP No. 14 Tahun 

2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan danPengembangan Kelembagaan Pelaku 

Utama Perikanan 
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Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas 

kelompoknya sesuai Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 di periode akhir tahun yang 

termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

Tatakelola pemerintahan 
yang baik lingkup BPPP 

Banyuwangi 

15 Persentase layanan dukungan 
manajemen internal BPPP Banyuwangi 

(%) 

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan 

perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan 

protokoler, layanan  data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), 

pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 

Perhitungan : 

A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.  

B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen 

internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan 

diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 
pada tahun berjalan. 

c. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot 

aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain 

 

 

 

 

 
16 Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP 

Banyuwangi (Nilai) 

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah 

yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik 
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Pembinaan, identifikasi dan membangun Unit Kerja yang akan Diusulkan menjadi ZI 

Menuju WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun dan/atau pada tahun berjalan sebelum 

diusulkan. 

Perhitungan : 

Tim pembina/pendamping BRSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat 

terkait, melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker LRMPHP yang ditunjuk 

sebagai calon menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan 

indikator hasil dan dua puluh indikator proses.  

 

Cek List Pemenuhan Dokumen ZI Menuju WBK terlampir 

Tim pembina/pendamping BRSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan 

dokumen yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB. 

 

17 Persentase unit kerja yang menerapkan 

sistem manajemen pengetahuan yang 

terstandar BPPP Banyuwangi (%)   

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 

Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing 

indikator yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian 

pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 

Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 
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Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 

 

 

Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 

kinerjaku 

 

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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18 Indeks Profesionalitas ASN  BPPP 

Banyuwangi (indeks) 

15) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 
untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

16) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 

20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 40%), (iii) keaktifan level 2 s.d 4 dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%). 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (40% x Keikutsertaan) + (40% x Keaktifan) 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 

Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 3 s.d staf dalam unit kerja yang tergabung dalam SI-MP 

dibanding total Pejabat level 3 s.d staf di. Perhitungan staf 2 org 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 3 s.d 4 yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-
MP (minimal 1 kali posting setiap triwulan) dibading total pejabat level 3 s.d 4  
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19 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas Laporan Keuangan BPPP 

Banyuwangi (%) 

(15) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja 

dan disiplin dari ASN 

(16) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG 

Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 
dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan 

dan Pengembangan; 

Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

 

20 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

BPPP Banyuwangi (nilai) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 
keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern 

Temuan dimaksud adalah temuan yang bersifat Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang 

menurut ketentuan batas waktu penyelesaian selama 60 hari. 

Perhitungan : 
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prosentasi temuan pada LHP BPK yang diselesaikan dibandingkan dengan temuan 

LHP BPK pada Laporan keuangan  

 

100% = 

Jumlah temuan LHP BPK di LK yang 
diselesaikan 

x 100% 
Jumlah temuan pada LHP BPK di 

LK 
 

 

21 Nilai Kinerja Anggaran BPPP 

Banyuwangi (nilai) 

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 
kinerja pelaksanaan anggaran 

Pehitungan : 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang terhitung/terlaporkan pada aplikasi OM-

SPAN 

 

 

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA BP3 BITUNG  
 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Pendampingan kelompok 

pelaku usaha/utama dalam 

mendukung terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat 
KP 

1 Kelompok kelautan dan perikanan yang 

ditingkatkan kelasnya di Satminkal 

BPPP Bitung (Kelompok) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku 

usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya sesuai denganKepmen KP No. 14 Tahun 

2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan danPengembangan Kelembagaan Pelaku 

Utama Perikanan 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas 

kelompoknya sesuai Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 di periode akhir tahun yang 

termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

 

2 Kelompok kelautan dan perikanan yang 

dibentuk di Satminkal BPPP Bitung 

(Kelompok) 

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama 
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Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok 

sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 

tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan. 

Perhitungan : 

Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang  

dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kreteria pembentukan kelompok dan Jumlah 

kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan 

pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir tahun yang 

termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan 

Kapasitas dan kompetensi 

SDM KP meningkat 

3 Desa/kawasan mitra yang menerapkan 

Iptek di BPPP Bitung (paket) 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6/2014) 

Inovasi adalah cara-cara baru atau teknologi baru yang digunakan untuk 

memperbaikai kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar berdaya guna dan berhasil 

guna 

Teknologi merupakan materi konkret (hard atau soft ) pengetahuan untuk penggunaan 

praktis, yang dapat mengubah pengalaman manusia dan dunia yang dihuninya 

Desa mitra adalah desa komunitas kp yang memanfaatkan tehnologi dan 

inovasi kelautan dan perikanan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat 

Perhitungan : 

1. Iptek yang terdesiminasi merupakan hasil riset teknologi KP dari tahun 2015 sampai 

tahun 2020 

2. Kegiatan pengabdian masyarakat, pelatihan, dan penyuluhan KP  yang sinergi 

dengan diseminasi Iptek KP 

3. Jumlah Desa yang memanfaatkan teknologi dan  inovasi  kelautan dan perikanan 

tahun 2021 yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi/Persetujuan Penetapan dari 
Dinas Provinsi atau Kab/Kota yang menangani urusan kelautan dan perikanan 
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4 Persentase  lulusan pendidikan dan 

pelatihan yang terserap di Dunia Usaha 

dan Dunia Industri BPPP Bitung (%) 

Persentase lulusan pelatihan merupakan indikator yang menunjukkan 

Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil 

pelatihan (meningkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang bekerja di dunia 

usaha dunia industri (DUDI) atau wirausaha KP dibandingkan dengan jumlah total 
lulusan pelatihan masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Balai tahun 2021 

Perhitungan : 

 

 

 

 

5 Lulusan pelatihan yang membentuk 
start up (usaha rintisan) BPPP Bitung 

(orang) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan yang 

melakukan wirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital dalam 

mengembangkan usahanya (pengembangan ekonomi digital) 

Perhitungan : 

Jumlah pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan 

memanfaatkan teknologi digital (media sosial dan lain sebagainya) 

dalam pengembangan usahanya yang dihitung melalui evaluasi pasca 

pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode setelah dilatih 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pelatihan dan 

Penyuluhan KP Yang 

Terstandar 

6 Jumlah Sarana pelatihan dan 

penyuluhan KP yang terstandar di BPPP 

Bitung (unit) 

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non 

fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP 

Perhitungan : 

Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja 

modal 

 

7 Jumlah Prasarana pelatihan dan 

penyuluhan KP yang terstandar di BPPP 
Bitung (unit) 

Peningkatan kapasitas prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan 

non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup 
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BPPP  

Perhitungan : 

Jumlah prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal 

Terselenggaranya 

Penyuluhan Kelautan dan 
Perikanan 

8 Jumlah Kelompok Pelaku utama/ 

Pelaku Usaha yang disuluh di BPPP 
Bitung (kelompok)  

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku 

utama/ pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan 
Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya 

seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses 

modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, 

pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan 

Perhitungan : 

Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh 
oleh penyuluh perikanan 

 

9 Jumlah Percontohan Penyuluhan 

Kelautan dan Perikanan yang 

diterapkan di BPPP Bitung (produk) 

Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam 

bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan 

dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna 

Perhitungan : 

Hitung jumlah percontohan penyuluhan KP yang dilaksanakan sesuai 

dengan pedoman percontohan 

Terselenggaranya Pelatihan 
SDM Kelautan dan 

Perikanan   

10 Jumlah masyarakat kelautan dan 
perikanan yang dilatih BPPP Bitung 

(orang) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP  yang 

telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan 

masyarakat (non ASN), penyelenggaraan pelatihan regular 

(full tatap muka) dan model Blended   (kombinasi online dan tatap muka, 

dan peserta hanya satu kali mengikuti pelatihan di tahun yang sama, 

kecuali pelatihan dengan level kompetensi lebih tinggi 

Perhitungan : 

Akumulasi jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan sesuai kriteria 

pelatihan 

 

11 Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat 

Berbasis "Full Online Training" BPPP 

Bitung (paket) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP  yang 

telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta 
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merupakan masyarakat (non ASN), penyelenggaraan pelatihan secara on 

line dan peserta hanya satu kali mengikuti pelatihan di tahun yang sama, kecuali 

pelatihan dengan level kompetensi lebih tinggi. 

Perhitungan : 

Akumulasi jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan sesuai kriteria 

pelatihan secara on line 

 

12 Tersedianya Materi Pelatihan berbasis 

Kaji Widya (Kaji Terap) di BPPP Bitung 

(Paket) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Paket Kaji Widya yang 

dibuat oleh Instruktur/ Widyasiswara di BPPP yang dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan materi pelatihan kelautan dan perikanan. 

Perhitungan : 

Akumulasi jumlah Paket Kaji Widya yang dihasilkan 

 

13 Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan 
Penyuluhan sesuai standar lembaga 

pelatihan di BPPP Bitung (lembaga) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Sertifikasi 

Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan yang masih berlangsung. 

- Sertifikasi Lembaga pelatihan dan penyuluhan seperti asessment 

mandiri, akreditasi ISO dan pemeliharaan sistem mutu pelatihan 

Perhitungan : 

Hitung jumlah Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan yang 

ada di Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP 

Tatakelola pemerintahan 
yang baik lingkup BPPP 

Bitung 

14 Persentase layanan dukungan 
manajemen internal BPPP Bitung (%) 

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan 

perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan 

protokoler, layanan  data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), 

pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 

Perhitungan : 
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A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.  

B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen 

internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan 

diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 

pada tahun berjalan. 

c. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot 

aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain 

 

 

 

 

 15 Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Bitung 

(Nilai) 

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah 

yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik 

Pembinaan, identifikasi dan membangun Unit Kerja yang akan Diusulkan menjadi ZI 

Menuju WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun dan/atau pada tahun berjalan sebelum 
diusulkan. 

Perhitungan : 

Tim pembina/pendamping BRSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat 

terkait, melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker LRMPHP yang ditunjuk 

sebagai calon menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan 
indikator hasil dan dua puluh indikator proses.  

 

Cek List Pemenuhan Dokumen ZI Menuju WBK terlampir 

Tim pembina/pendamping BRSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan 

dokumen yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB. 
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16 Persentase unit kerja yang menerapkan 

sistem manajemen pengetahuan yang 

terstandar BPPP Bitung (%)   

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 

Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing 

indikator yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian 

pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 

Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 

 

Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 
kesesuaian informasi data 
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Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 

kinerjaku 

 

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 
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17 Indeks Profesionalitas ASN  BPPP Bitung 

(indeks) 

17) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 
untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

18) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 

20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 40%), (iii) keaktifan level 2 s.d 4 dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%). 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (40% x Keikutsertaan) + (40% x Keaktifan) 

Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 

Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 3 s.d staf dalam unit kerja yang tergabung dalam SI-MP 

dibanding total Pejabat level 3 s.d staf di. Perhitungan staf 2 org 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 3 s.d 4 yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-
MP (minimal 1 kali posting setiap triwulan) dibading total pejabat level 3 s.d 4  
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18 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas Laporan Keuangan BPPP Bitung (%) 

(17) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja 

dan disiplin dari ASN 

(18) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG 

Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 
dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan 

dan Pengembangan; 

Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

 

19 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

BPPP Bitung (nilai) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 
keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern 

Temuan dimaksud adalah temuan yang bersifat Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang 

menurut ketentuan batas waktu penyelesaian selama 60 hari. 

Perhitungan : 
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prosentasi temuan pada LHP BPK yang diselesaikan dibandingkan dengan temuan 

LHP BPK pada Laporan keuangan  

 

100% = 

Jumlah temuan LHP BPK di LK yang 
diselesaikan 

x 100% 
Jumlah temuan pada LHP BPK di 

LK 
 

 

20 Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung 

(nilai) 

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 
kinerja pelaksanaan anggaran 

Pehitungan : 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang terhitung/terlaporkan pada aplikasi OM-

SPAN 

 

 

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA BDA SUKAMANDI  
 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Aparatur Yang Dididik dan 

Dilatih 

1 Aparatur KP yang dilatih metode Full 

Online (orang) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah pelaksanaan pelatihan masyarakat 

berbasis Full Online Training yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan 

pada tahun 2021 

Perhitungan : 

Akumulasi jumlah Paket pelatihan Full Online Training 

 

2 Aparatur KP yang dilatih metode 

Blended (orang) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur KKP yang telah dilatih, 

dengan kreteria: menggunaan APBN, diselenggarakan secara tatap muka atau daring 

atau blended training; Menggunakan modul dan kurikulum yang telah ditetapkan oleh 

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan serta Lembaga Kompeten Authority. 

Perhitungan : 
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Jumlah Aparatur KP yang telah mengikuti pelatihan reguler, pelatihan teknis dan 

pelatihan dengan metode blended training 

 

Terselenggaranya Pelatihan 

SDM Kelautan dan 

Perikanan   

3 Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan 

Penyuluhan sesuai standar lembaga 

pelatihan (lembaga) 

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Sertifikasi 

Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan yang masih berlangsung. 

- Sertifikasi Lembaga pelatihan dan penyuluhan seperti asessment 

mandiri, akreditasi ISO dan pemeliharaan sistem mutu pelatihan 

Perhitungan : 

Hitung jumlah Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan yang 

ada di Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP 

Tatakelola pemerintahan 

yang baik lingkup BDA 

Sukamandi 

4 Persentase layanan dukungan 

manajemen internal BDA Sukamandi 

(%) 

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan 

perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan 

hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal,  layanan kehumasan dan 

protokoler, layanan  data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), 
pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan 

perkantoran. 

Perhitungan : 

A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah 

jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan 

manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.  

B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen 

internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan 

diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen 

pada tahun berjalan. 

c. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot 

aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain 
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5 Unit Kerja lingkup BDA Sukamandi 

yang dibangun untuk diusulkan menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK)(Satker) 

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah 

yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik 

Pembinaan, identifikasi dan membangun Unit Kerja yang akan Diusulkan menjadi ZI 

Menuju WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun dan/atau pada tahun berjalan sebelum 

diusulkan. 

Perhitungan : 

Tim pembina/pendamping BRSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat 

terkait, melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker LRMPHP yang ditunjuk 
sebagai calon menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan 

indikator hasil dan dua puluh indikator proses.  

 

Cek List Pemenuhan Dokumen ZI Menuju WBK terlampir 

Tim pembina/pendamping BRSDM, melakukan penilaian mandiri berdasarkan 

dokumen yang tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN dan RB. 

 6 Nilai Rekonsilasi Kinerja BDA 
Sukamandi (Nilai) 

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen  Laporan 
Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing 

indikator yang diperjanjikan dalam PK 

Perhitungan : 

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek  yaitu : 

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian 
pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian 

Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III 
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Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai 

kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan 

kesesuaian informasi data 

 

 

 

Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata 

nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi 

kinerjaku 
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Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir 

dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. 

 
 

 

7 Persentase unit kerja yang menerapkan 

sistem manajemen pengetahuan yang 

terstandar BDA Sukamandi (%)   

19) Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta 

untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari 

20) Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 

20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 40%), (iii) keaktifan level 2 s.d 4 dalam 

Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%). 

Perhitungan : 

% MP = (20% x Upload dokumen) + (40% x Keikutsertaan) + (40% x Keaktifan) 
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Tingkat sharing dokumen 

Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total 

dokumen yang harus dibagikan. Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, 

Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB 

Tingkat keikutsertaaan  

Persentase pejabat level 3 s.d staf dalam unit kerja yang tergabung dalam SI-MP 

dibanding total Pejabat level 3 s.d staf di. Perhitungan staf 2 org 

Tingkat keaktifan  

Persentase pejabat level 3 s.d 4 yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-

MP (minimal 1 kali posting setiap triwulan) dibading total pejabat level 3 s.d 4  

 8 Indeks Profesionalitas ASN  BDA 
Sukamandi (indeks) 

(19) Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja 
dan disiplin dari ASN 

(20) Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

Perhitungan : 

Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian 

Perencanaan dan Pengembangan 

Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada Aplikasi SIMPEG 

Online KKP 

Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan 

Data Kompetensi, dapat diambil pada Data Dasar dan Data Riwayat pada aplikasi 

SIMPEG Online KKP 

Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian MKRB; 

Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-SKP KKP 

Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian dibanding 

dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada pada Bagian Perencanaan 

dan Pengembangan; 

Data Hukuman Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi 
SIMPEG Online KKP 
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

 

9 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK 

atas Laporan Keuangan BDA 

Sukamandi (%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern 

Temuan dimaksud adalah temuan yang bersifat Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang 

menurut ketentuan batas waktu penyelesaian selama 60 hari. 

Perhitungan : 

prosentasi temuan pada LHP BPK yang diselesaikan dibandingkan dengan temuan 

LHP BPK pada Laporan keuangan  

 

100% = 

Jumlah temuan LHP BPK di LK yang 

diselesaikan 
x 100% 

Jumlah temuan pada LHP BPK di 

LK 
 

 10 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

BDA Sukamandi (nilai) 

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian 

terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator 

kinerja pelaksanaan anggaran 

Pehitungan : 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang terhitung/terlaporkan pada aplikasi OM-

SPAN 

 

11 Nilai Kinerja Anggaran BDA Sukamandi 

(nilai) 

Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART 

DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan 

Aspek Konteks 

Perhitungan : 
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PERHITUNGAN 

Nilai Kinerja Anggaran melalui Aplikasi SMART DJA 

 

 
 
 
 
 

An.MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

                                                                                                                                                  SEKRETARIS JENDERAL, 

 

 

 

ANTAM NOVAMBAR 

 
 Lembar Pengesahan 

No. Pejabat Paraf 

1. Kepala Biro Perencanaan   

2. Kepala Biro Hukum   
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KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN                                             

REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR       TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  

DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA 

KELAUTAN DAN PERIKANAN  

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawab Atasan PPID BRSDM serta 
mengoptimalkan pegelolaan informasi dan dokumentasi 

di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia 
Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dakumentasi lingkup BRSDM; 

 
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan 

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan  
Perikanan. 

   
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 

 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8) 
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2017 Nomor 5); 
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 5. Peraturan    Menteri    Kelautan   dan    Perikanan    
Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan 

Layanan Informasi Publik dl Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); 

 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); 
 7. 

 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan; 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN   MENTERI   KELAUTAN   DAN   PERIKANAN 

TENTANG PEJABAT   PENGELOLA   INFORMASI   DAN 

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN 
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

   
KESATU   : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Di Lingkungan Badan Riset dan Sumber 

Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 
Atasan PPID BRSDM, PPID BRSDM, Sekretariat PPID 
BRSDM, dan PPID Unit Pelaksana Teknis sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

   
KEDUA : Pejabat Pengelola PPID BRSDM sebagaimana dimaksud 

diktum KESATU mempunyai tugas: 

   
  A. Atasan PPID BRSDM: 

   1. memberikan persetujuan terhadap 
pengklasifikasian informasi yang diusulkan 
oleh PPID BRSDM; 

   2. memberikan tanggapan atas keberatan yang 
diajukan oleh Pemohon paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan 

keberatan dalam register keberatan; 
   3. menghadiri penyelesaian sengketa informasi 

publik; 
   4. memberikan kuasa kepada pegawai di 

lingkungan BRSDM untuk menghadiri 

penyelesaian sengketa informasi publik; 
   5. memberikan masukan terhadap laporan PPID 

BRSDM mengenai ketidaksesuaian proses 
penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan 

   6. berkoordinasi dengan Atasan PPID Kementerian 

dalam pengajuan gugatan atas putusan Komisi 
Informasi ke lembaga peradilan melalui unit 
yang memiliki tugas dan fungsi memberikan 

bantuan hukum. 
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  B. PPID BRSDM: 
   1. menyediakan dan mengamankan Informasi 

Publik di lingkup BRSDM;  
   2. memberikan pelayanan Informasi Publik yang 

cepat, tepat, dan sederhana;  

   3. mengoordinasikan dengan PPID UPT dan PPID 
Kementerian terkait:  
a. penyampaian Informasi Publik dalam 

Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan 
mudah dipahami;  

b. pemenuhan permohonan Informasi Publik 
yang dapat diakses oleh publik;  

c. pengklasifikasian Informasi Publik dan/atau 

pengubahan pengklasifikasian Informasi 
Publik; dan  

d. permohonan keberatan agar dapat diproses 

berdasarkan prosedur; 
   4. memberikan alasan tertulis atas pengecualian 

Informasi Publik, dalam hal permohonan 
Informasi Publik ditolak; 

   5. melakukan penghitaman materi Informasi 

Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;   
   6. menetapkan dan menugaskan petugas layanan 

informasi untuk membantu pelaksanaan tugas 
PPID BRSDM; 

   7. melakukan pengembangan kompetensi petugas 

layanan Informasi guna meningkatkan kualitas 
layanan Informasi Publik; 

   8. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam 

pengelolaan layanan Informasi Publik; 
   9. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan 

fasilitasi Perangkat PPID Kementerian; 
   10. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan 

Informasi Publik; 

   11. mengoordinasikan pendokumentasian dan 
penyimpanan seluruh Informasi Publik di 

lingkungan wilayah unit kerjanya yang 
meliputi:  
a. mendukung penyediaan Informasi Publik 

yang mutakhir pada laman Kementerian dan 
Sistem Informasi PPID;  

b. mengajukan kepada PPID Kementerian:  

c. mengusulkan Informasi Publik yang telah 
mendapat persetujuan tertulis dari Atasan 

PPID BRSDM untuk dimasukkan dalam 
Daftar Informasi Publik;  

d. mengusulkan Informasi Publik yang telah 

mendapat persetujuan tertulis dari Atasan 
PPID BRSDM untuk dilakukan Pengujian 

Konsekuensi;  
e. mengusulkan Informasi Publik yang 

Dikecualikan kepada PPID Kementerian 

yang telah mendapat persetujuan tertulis 
dari Atasan PPID BRSDM apabila Informasi 
Publik yang dimohonkan tidak termasuk 
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dalam keputusan PPID Kementerian 
mengenai klasifikasi informasi Kementerian 

dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut 
dari PPID BRSDM dapat dikategorikan 
sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan, 

dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari 
kerja sejak permohonan Informasi Publik 
diterima;  

f. menyiapkan bahan dalam rangka 
penyusunan laporan tahunan layanan 

Informasi Publik yang disampaikan kepada 
PPID Kementerian; dan  

g. memenuhi permintaan informasi dari PPID 

Kementerian dengan tembusan kepada 
Atasan PPID BRSDM. 

   12. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan 

pemahaman atas implementasi keterbukaan 
Informasi Publik di Kementerian; 

   13. meminta Informasi kepada PPID pemilik 
informasi dalam hal Informasi Publik yang 
dimohonkan oleh Pemohon tidak dikuasai oleh 

PPID BRSDM; dan 
   14. melakukan koordinasi dengan PPID 

Kementerian dan PPID UPT di lingkungan 
wilayah kerjanya terkait dengan penyelesaian 
Sengketa Informasi publik. 

     
  C. Sekretariat PPID BRSDM 
   1. Koordinator Sekretariat PPID BRSDM 

mengoordinasikan Sekretariat PPID BRSDM 
dengan Perangkat PPID Unit Pelaksana Teknis 

dalam pengelolaan informasi dan memberikan 
pelayanan informasi publik kepada masyarakat. 

   2. Koordinator Bidang Uji Konsekuensi 

mengoordinasikan pelaksanaan uji 
konsekuensi terhadap informasi yang 

dikecualikan bersifat rahasia dengan pejabat 
pada unit kerja yang menguasai dan mengelola 
informasi tertentu untuk dilakukan 

pengklasifikasian informasi publik. 
   3. Koordinator Bidang Sengketa Informasi 

mengoordinasikan dan menyiapkan bahan dan 

surat kuasa Atasan PPID BRSDM dan/atau 
Atasan PPID BRSDM dalam menyelesaikan 

sidang/sengketa informasi bersama Komisi 
Informasi Pusat. 

   4. Koordinator Bidang Data dan Informasi 

mengoordinasikan pelayanan informasi satu 
data kelautan dan perikanan, serta 

diseminasinya. 
   5. Koordinator Bidang Penyusunan Daftar 

Informasi Publik mengoordinasikan 

penyusunan daftar informasi publik di lingkup 
BRSDM. 
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  D. PPID Unit Pelayanan Teknis 
   1. menyediakan dan mengamankan informasi 

publik di BRSDM;  
   2. memberikan pelayanan informasi publik yang 

cepat, tepat, dan sederhana; 

   3. mengumpulkan seluruh informasi publik yang 
meliputi: 
a. informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala; 
b. informasi yang wajib diumumkan secara 

sertamerta; dan 
c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; 

   4. mengumpulkan Informasi Publik yang 

dikecualikan;  
   6. memenuhi permohonan Informasi Publik yang 

dapat diakses oleh publik;  

   7. memproses permohonan keberatan 
berdasarkan prosedur; 

   8. memberikan alasan tertulis atas pengecualian 
informasi publik, dalam hal permohonan 
informasi publik ditolak; 

   9. melakukan penghitaman materi informasi 
publik yang dikecualikan beserta alasannya; 

   10. menetapkan dan menugaskan petugas layanan 
informasi untuk membantu pelaksanaan tugas 
PPID UPT; 

   11. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam 
pengelolaan layanan informasi publik; 

   12. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir di 

Sistem Informasi PPID;  
   13. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan 

informasi publik; 
   14. mengoordinasikan pendokumentasian dan 

penyimpanan seluruh Informasi Publik di 

lingkungan wilayah kerja PPID UPT;  
   15. mengajukan kepada PPID BRSDM: 

a. usul informasi publik untuk dimasukkan 
dalam daftar informasi publik PPID BRSDM; 
dan 

b. usul informasi publik yang akan mendapat 
persetujuan tertulis dari Atasan PPID 
BRSDMI untuk dilakukan Pengujian 

Konsekuensi; 
   16. melakukan koordinasi dengan PPID BRSDM 

terkait dengan penyelesaian Sengketa Informasi 
Publik. 

   17. membuat dan menyampaikan laporan triwulan 

layanan informasi publik kepada Atasan PPID 
BRSDM dengan tembusan kepada Atasan PPID 

Kementerian; 
   18. memenuhi permintaan informasi dari:  

a. PPID Kementerian dengan tembusan kepada 

PPID BRSDM; atau  
b. PPID BRSDM, dengan tembusan kepada 

PPID Kementerian; dan 
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   19. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan 
laporan tahunan layanan Informasi Publik yang 

disampaikan kepada Atasan PPID BRSDM. 
      
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

diktum KEDUA, PPID BRSDM sebagaimana dimaksud 
diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat PPID BRSDM. 

   

KEEMPAT : Sekretariat PPID BRSDM sebagaimana dimaksud diktum 
KETIGA terdiri dari Koordinator Sekretariat PPID 

BRSDM, Koordinator Bidang Penyusunan Daftar 
Informasi Publik, Koordinator Bidang Uji Konsekuensi, 
Koordinator Bidang Sengketa Informasi, dan Koordinator 

Bidang Data dan Informasi. 
   
KELIMA   Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan 

Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran 
Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia 

Kelautan dan Perikanan. 
   
KEENAM   Keputusan  Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 

ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal       2021 
 

MENTERI KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 
SEKRETARIS JENDERAL 

 
 

 
ANTAM NOVAMBAR 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN 

PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR       TAHUN 2021 
TENTANG PEJABAT PENGELOLA 

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI 
LINGKUNGAN BADAN RISET DAN 
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN 

DAN PERIKANAN 
 

 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN 

BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 
 
I. Atasan PPID Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 

Perikanan 
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 

 

II. PPID BRSDM 
Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 

Perikanan 
 

III. Sekretariat PPID BRSDM 

No JABATAN NAMA KEDUDUKAN 

1 Koordinator Kerja Sama dan Humas 

dan Data 

Koordinator Sekretariat PPID 

Kementerian 

2 Sub Koordinator Hubungan 

Masyarakat, Sekretariat BRSDM 

Koordinator Bagian Uji 

Konsekuensi 

3 Koordinator Sumber Daya Manusia 

Hukum dan Organisasi, Sekretariat 
BRSDM 

Koordinator Bagian Sengketa 

Informasi 

4 Sub Koordinator Data, Sekretariat 
BRSDM 

Koordinator Bagian Data dan 
Informasi 

5 Kasmawati, Pranata Humas Muda, 
Sekretariat BRSDM 

Koordinator Bidang 
Penyusunan Daftar Informasi 
Publik dan Dikecualikan 

BRSDM 

6 Fristiya Heri Kartika, Pranata 

Komputer Pelaksana Lanjutan 
Pusriskan 

Anggota 

7 Dani Saepuloh, Pranata Komputer 
Muda Pusriskel 

Anggota 

8 Dedy Heru Susanto, Analis Sumber 
Daya Manusia Aparatur 
Subkoordinator Umum Pusdik KP 

Anggota 

9 Muhammad Ihsan Zakariya, Calon 
Analis Subkoordinator Evaluasi 

Pusdik KP 

Anggota 

10 Ary Budhi Purwoko, Analis 

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
Subkoordinator Evaluasi Puslatluh 
KP 

Anggota 

11 Titin Hasanah, Pranata Humas Muda 
BBRSEKP 

Anggota 

12 Arif Budiman, Pranata Perpustakaan Anggota 
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IV. PPID Unit Pelaksana Teknis 

No JABATAN KEDUDUKAN 

1 Kepala Balai Besar Riset Budidaya 
Laut dan Penyuluh Perikanan 

PPID Balai Besar Riset Budidaya 
Laut dan Penyuluh Perikanan 

(Gondol) 

2 Kepala Balai Riset Perikanan 

Budidaya Air Tawar dan 
Penyuluhan Perikanan 

PPID Balai Riset Perikanan 

Budidaya Air Tawar dan 
Penyuluhan Perikanan 

3 Kepala Balai Riset Perikanan 

Perairan Umum dan Penyuluhan 
Perikanan 

PPID Balai Riset Perikanan 

Perairan Umum dan Penyuluhan 
Perikanan 

4 Kepala Balai Riset Perikanan 
Budidaya Air Payau dan 

Penyuluhan Perikanan 

PPID Balai Riset Perikanan 
Budidaya Air Payau dan 

Penyuluhan Perikanan 

5 Kepala Balai Riset dan Observasi 
Laut 

PPID Balai Riset dan Observasi 
Laut  

6 Kepala Balai Riset Perikanan Laut PPID Balai Riset Perikanan Laut 

7 Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan PPID Balai Riset Pemuliaan Ikan 

8 Kepala Balai Riset Budidaya Ikan 

Hias 

PPID Balai Riset Budidaya Ikan 

Hias  

9 Kepala Balai Riset Pemulihan 
Sumber Daya Ikan 

PPID Kepala Balai Riset 
Pemulihan Sumber Daya Ikan 

10 Direktur Poltek KP AUP Jakarta PPID Poltek KP AUP Jakarta 

11 Direktur Politeknik KP Sidoarjo PPID Politeknik KP Sidoarjo 

12 Direktur Politeknik KP Bitung PPID Politeknik KP Bitung 

13 Direktur Politeknik KP Sorong PPID Politeknik KP Sorong 

14 Direktur Politeknik KP Kupang PPID Politeknik KP Kupang 

15 Direktur Politeknik KP Karawang PPID Politeknik KP Karawang 

17 Direktur Politeknik KP Bone PPID Politeknik KP Bone 

18 Direktur Politeknik KP Dumai PPID Politeknik KP Dumai 

19 Direktur Politeknik KP 

Pangandaran 

PPID Politeknik KP Pangandaran 

20 Direktur Politeknik KP Jembrana PPID Politeknik KP Jembrana 

21 Kepala Balai Pelatihan dan 
Penyuluhan  Medan 

PPID Balai Pelatihan dan 
Penyuluhan (BPPP) Medan 

22 Kepala Balai Pelatihan dan 
Penyuluhan Tegal 

PPID Balai Pelatihan dan 
Penyuluhan (BPPP) Tegal 

23 Kepala Balai Pelatihan dan 
Penyuluhan Banyuwangi 

PPID Balai Pelatihan dan 
Penyuluhan (BPPP) Banyuwangi 

24 Kepala Balai Pelatihan dan 
Penyuluhan Ambon 

PPID Balai Pelatihan dan 
Penyuluhan (BPPP) Ambon 

25 Kepala Balai Pelatihan dan 
Penyuluhan Bitung 

PPID Balai Pelatihan dan 
Penyuluhan (BPPP) Bitung 

26 Kepala Loka Riset Sumber Daya 
dan Kerentanan Pesisir 

PPID Loka Riset Sumber Daya dan 
Kerentanan Pesisir 

27 Kepala Loka Perekayasaan 

Teknologi Kelautan 

PPID Loka Perekayasaan 

Teknologi Kelautan 

28 Kepala Loka Riset Perikanan Tuna PPID Loka Riset Perikanan Tuna 

29 Kepala Loka Riset Budidaya 
Rumput Laut 

PPID Loka Riset Budidaya 
Rumput Laut 

30 Kepala Loka Riset Mekanisasi 
Pengolahan Hasil Perikanan  

PPID Loka Riset Mekanisasi 
Pengolahan Hasil Perikanan  

31 Kepala Sekolah Usaha Perikanan 
Menengah (SUPM) Ladong 

PPID Sekolah Usaha Perikanan 
Menengah (SUPM) Ladong 
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32 Kepala Sekolah Usaha Perikanan 

Menengah Pariaman 

PPID Sekolah Usaha Perikanan 

Menengah (SUPM) Pariaman 

33 Kepala Sekolah Usaha Perikanan 

Menengah KotaAgung 

PPID Sekolah Usaha Perikanan 

Menengah (SUPM) KotaAgung 

34 Kepala Sekolah Usaha Perikanan 

Menengah Tegal 

PPID Sekolah Usaha Perikanan 

Menengah (SUPM) Tegal 

35 Kepala Sekolah Usaha Perikanan 

Menengah Pontianak 

PPID Sekolah Usaha Perikanan 

Menengah (SUPM) Pontianak 

36 Kepala Sekolah Usaha Perikanan 

Menengah Bone 

PPID Sekolah Usaha Perikanan 

Menengah (SUPM)Bone 

37 Kepala Sekolah Usaha Perikanan 

Menengah Waiheru 

PPID Sekolah Usaha Perikanan 

Menengah (SUPM) Waiheru 

39 Kepala Sekolah Usaha Perikanan 
Menengah Kupang 

PPID Sekolah Usaha Perikanan 
Menengah (SUPM) Kupang 

40 Kepala Sekolah Usaha Perikanan 
Menengah Sorong 

PPID Sekolah Usaha Perikanan 
Menengah (SUPM) Sorong 
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