
 

 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR         /PERMEN-KP/2017 

TENTANG 

KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS  

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan 

manajemen aparatur sistem negara 

berbasis sistem merit, setiap Aparatur Sipil 

Negara perlu memiliki kualifikasi dan 

kompetensi untuk melaksanakan suatu 

jabatan urusan kelautan dan perikanan; 

  b. bahwa kualifikasi dan kompetensi masing-

masing jabatan perlu disesuaikan dengan 

suatu Standar Kompetensi Teknis; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan keputusan 

menteri kelautan dan perikanan tentang 

Kamus  Standar Kompetensi Teknis Urusan 

Kelautan dan Perikanan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

DRAFT 



 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037); 

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); 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

220); 

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 

Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi 

Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1907); 

 

 

 

 



 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN 

PERIKANAN TENTANG KAMUS STANDAR 

KOMPETENSI TEKNIS URUSAN KELAUTAN 

DAN PERIKANAN. 

KESATU : Kamus Standar Kompetensi Teknis Urusan 

Kelautan dan Perikanan 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 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

SUSI PUDJIASTUTI 

 
Lembar Persetujuan 

No Jabatan Paraf 

1. Sekretaris Jenderal  

2. 
Plt. Karo Sumber Daya Manusia 
Aparatur 

 

3. Karo Hukum dan Organisasi  
 

 



 

 

Lampiran I 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor : 

Tentang 

Kamus Standar Kompetensi Teknis 

Urusan Kelautan dan Perikanan 

 
 

IDENTIFIKASI KOMPETENSI 

  

NO URUSAN KOMPETENSI 

A Kompetensi Umum 

1 Penyusunan Kebijakan Bidang kelautan dan Perikanan 

2 Advokasi Kebijakan Publik 

B Kompetensi Khusus  

1 PerencanaanTata 

Ruang Laut 

1.1 Perencanaan Tata Ruang Laut 

1.2 Perencanaan Zonasi Kawasan Antar Wilayah 

(Teluk, Selat dan Laut) 

1.3 Perencanaan Zonasi Kawasan Strategis Nasional/ 

Nasional Tertentu (RZKSN/RZKSNT) 

1.4 Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (RZWP-3-K) 

1.5 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut 

2 Pendayagunaan 

Pesisir Dan 

Pulau-Pulau Kecil 

2.1 Rehabilitasi Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau 

Kecil (WP-3-K) 

2.2 Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Laut, 

Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 

2.3 Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (WP-3-K) 

2.4 Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K) 

2.5 Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Kelola 

Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional 

2.6 Pendampingan Pranata Adat, dan Kearifan Lokal 

Masyarakat Hukum Adat 

2.7 Penguatan Kelembagaan Bagi Masyarakat Hukum 

Adat, Lokal, dan Tradisional 



 

 

IDENTIFIKASI KOMPETENSI 

  

NO URUSAN KOMPETENSI 

2.8 Pemanfaatan Gugus Pulau dan Pulau-Pulau Kecil 

dan Terluar 

2.9 Pemanfaatan Pulau 

2.10 Penataan Gugus Pulau 

3 Jasa Kelautan 3.1 Penatagunaan Pemanfaatan Air Laut 

3.2 Pemanfaatan Biofarmakologi 

3.3 Pengelolaan Kegiatan Reklamasi di Wilayah Pesisir, 

dan Pulau-Pulau Kecil 

3.4 Penataan Bangunan dan Instalasi Laut 

3.5 Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam 

(BMKT) 

3.6 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan 
Wisata Bahari 

 

4 Konservasi Dan 

Keanekaragaman 

Hayati Laut 

4.1 Pengelolaan, Zonasi dan Pencadangan Kawasan 

Konservasi 

4.2 Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan 

4.3 Pemanfaatan Kawasan Konservasi 

4.4 Pemanfaatan Jenis Ikan 

4.5 Perencanaan Konvensi dan Jejaring Konservasi 

5 
 

Pengelolaan 

Sumberdaya Ikan 

5.1 Pengelolaan Sumberdaya Ikan Perairan Darat 

5.2 Pengelolaan Sumberdaya Ikan Laut Pedalaman, 

Teritorial dan Perairan Kepulauan 

5.3 Pengelolaan Sumberdaya Ikan ZEEI dan Laut 

Lepas 

5.4 Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya 

Ikan 

6 Kapal perikanan dan 

alat penangkapan 

ikan 

6.1 Rancang bangun, standardisasi dan tata kelola 

kapal perikanan; 

6.2 Rancang bangun, standardisasi dan tata kelola alat 

penangkapan ikan; 

6.3 Perlindungan, standardisasi dan sertifikasi awak 

kapal perikanan; 

6.4 Permesinan kapal perikanan dan operasional kapal 

perikanan. 



 

 

IDENTIFIKASI KOMPETENSI 

  

NO URUSAN KOMPETENSI 

7 
 

Pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan 

7.1 Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan 

Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera; 

7.2 Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan 

Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara; 

7.3 Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan 

Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai; 

7.4 Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan 

Kesyahbandaran Pangkalan Pendaratan Ikan. 

8 Perizinan dan 

Kenelayanan 

8.1 Perizinan Usaha Perikanan dan Perizinan Kapal 

Perikanan; 

8.2 Harmonisasi Perizinan dan Pemantauan Perizinan; 

8.3 Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan; 

8.4 Pendanaan Usaha, Pengembangan Usaha dan 

Diversifikasi Usaha Nelayan. 

9 Kawasan dan 

Kesehatan Ikan 

9.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan 

Budidaya 

9.2 Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya 

9.3 Rehabilitasi Kawasan Budidaya 

9.4 Pemantauan dan Penanggulangan Penyakit Ikan 

9.5 Monitoring Residu 

9.6 Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan 

Lingkungan 

10 Perbenihan 10.1 Penyediaan, Pengadaan dan Pemantauan Induk 

Ikan Unggul 

10.2 Penataan Pemasukan Benih Ikan Hidup 

10.3 Penataan dan Pengembangan Pembenihan Ikan Air 

Tawar, Air PayaudanLaut 

10.4 Pembinaan Unit Pembenihan Ikan Skala Kecil dan 

Menengah 

10.5 Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) 

11 Pakan dan Obat Ikan 11.1 Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan 

11.2 Penyediaan Pakan Buatan 

11.3 Penataan Peredaran Pakan Ikan 

11.4 Penataan Obat Ikan 

12 Produksi dan Usaha 12.1 Penataan Produksi dan Pengembangan Usaha Ikan 



 

 

IDENTIFIKASI KOMPETENSI 

  

NO URUSAN KOMPETENSI 

Budidaya Konsumsi  

12.2 Penataan Produksi dan Pengembangan Usaha Ikan 

Hias 

12.3 Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya 

12.4 Pembinaan dan Pengembangan Jejaring Usaha 

Perikanan Budidaya 

13 Logistik 

 

13.1 Pemetaan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan 
13.2 Pemantauan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan 
13.3 Tata Logistik IkanNasional 
13.4 Tata Laksana Pemasukan Hasil Perikanan 
13.5 Pengadaan Hasil Kelautan dan Perikanan 
13.6 Penyimpanan Hasil Kelautan dan Perikanan 
13.7 Penataan Distribusi Hasil Kelautan dan Perikanan 
13.8 Jasa Logistik Hasil Perikanan 

14 Pengolahan dan Bina 

Mutu 

 

14.1 Perumusan Standar Mutu dan Keamanan Hasil 

Kelautan dan Perikanan 

14.2 Industri Skala Menengah dan Besar 

14.3 Perencanaan Produksi 

14.4 Kerjasama industri 

14.5 Peningkatan Produksi Industri Mikro dan Kecil 

14.6 Penerapan Mutu Industri Mikro dan Kecil 

14.7 Diversifikasi (Teknologi Pengembangan Produk 

Kelautan dan Perikanan) 

15 Pemasaran 15.1 Pemetaan Kebutuhan dan Preferensi Hasil Kelautan 

dan Perikanan Dalam Negeri 

15.2 Pemetaan akses pasar dalam negeri 

15.3 Pemetaan pasar luar negeri 

15.4 Penanganan Ekspor hasil kelautan dan perikanan di 

luar negeri 

15.5 Penanganan akses pasar hasil kelautan dan 

perikanan 

15.6 Promosi hasil kelautan dan perikanan di dalam 

negeri 

15.7 Promosi hasil kelautan dan perikanan di Luar Negeri 

15.8 Kemitraan Usaha Pemasaran 

15.9 Pembinaaan dan Pendampingan Operasionalisasi 



 

 

IDENTIFIKASI KOMPETENSI 

  

NO URUSAN KOMPETENSI 

Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Kelautan 

dan Perikanan 

16 Usaha dan Investasi 16.1 Pemetaan potensi usaha dan Peluang Investasi 

sector kelautan dan perikanan 

16.2 Pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan 

perikanan 

16.3 Pelayanan usaha 

16.4 Kemitraanusaha 

16.5 Peningkatan akses permodalan 

16.6 Peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil 

kelautan dan perikanan 

16.7 Peningkatan kelembagaan pengolahan hasil 

kelautan dan perikanan 

17 Pengujian Penerapan 

Hasil Perikanan 

17.1 Uji Terap Teknik Pengolahan 

17.2 Uji Terap Teknik Pemasaran 

17.3 Sertifikasi Produk Kelautan dan Perikanan 

17.4 Pengujian produk hasil kelautan dan perikanan 

17.5 Pelayanan Informasi 

17.6 Sarana Pengembangan Usaha 

18 Pemantauan dan 

Operasi Armada 

 

18.1 Pengelolaan Sistem Pemantauan Pengawasan 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) 

18.2 Pengoperasian Armada Pengawasan 

18.3 Pengawakan Armada Pengawasan 

18.4 Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP  

19 Pengawasan 

Pengelolaan Sumber 

Daya Kelautan 

19.1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut 

19.2 Pengawasan Jasa Kelautan dan BMKT 

19.3 Pengawasan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil 

19.4 Pengawasan Konservasi Perairan  

20 Pengawasan 

Pengelolaan Sumber 

Daya Perikanan 

20.1 Pengawasan Penangkapan Ikan 

20.2 Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan 

20.3 Pengawasan Pembudidayaan Ikan 

20.4 Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan 



 

 

IDENTIFIKASI KOMPETENSI 

  

NO URUSAN KOMPETENSI 

21 Penanganan 

Pelanggaran 

 

21.1 Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 

21.2 Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal 

21.3 Ketenagaan PPNS Perikanan dan Kerjasama 

Penegakan Hukum 

21.4 Analisisdan Tindak Lanjut Penanganan Kasus 

Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 

22 Penyuluhan Perikanan 22.1 Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan 

Penyuluhan (Kelompok, Koperasi, UMKM) 

22.2 Peningkatan akses informasi dan teknologi, modal, 

dan pasar 

22.3 Penyusunan Materi PenyuluhanPerikanan 

22.4 Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis data/ 

informasi tentang potensi wilayah, ekosistem 

perairan, atau permasalahan individu, kelompok, 

maupun masyarakat perikanan 

23 Karantina Ikan 23.1 Tindakan Karantina Ikan 

23.2 Pengawasan Bidang Keamanan Hayati 

23.3 Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan Berbasis 

CKIB 

23.4 Pengelolaan Data dan Informasi Potensi 

Pelanggaran di Bidang Karantina dan Keamanan 

Hayati Ikan 

23.5 Analisis Risiko Hama dan Penyakit Ikan Karantina 

dan Media Pembawa sebagai Jenis Ikan Invasif 

23.6 Mitigasi Risiko Lalu Lintas Komoditas Perikanan 

23.7 Evaluasi Kebijakan Perkarantinaan Ikan dalam 

Penerapan Sanitary dan Phytosanitary 

23.8 Analisis pemenuhan persyaratan perkarantinaan 

dan keamanan hayati ikan untuk ekspor dan impor 

23.9 Registrasi unit usaha perikanan kenegara tujuan 

ekspor 

23.10 Notifikasi ketentuan SPS 

23.11 Harmonisasi sistem perkarantinaan ikan dan 

kerjasama teknis 

23.12 Penanganan penyelesaian kasus ekspor dan 



 

 

IDENTIFIKASI KOMPETENSI 

  

NO URUSAN KOMPETENSI 

impor 

23.13 Analisis pengumpulan bahan keterangan 

(Pulbaket) 

23.14 Analisis penelusuran dan pengembangan kasus 

pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan 

23.15 Pemantauan Daerah Sebar Penyakit Ikan 

Karantina 

23.16 Pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif 

23.17 Sertifikasi kesehatan ikan ekspor dan domestik 

24 Pengendalian Mutu 24.1 Pengendalian mutu 

24.2 Proses sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu 

HACCP 

24.3 Penerapan sistem traceability 

24.4 Penanganan kasus pelanggaran sistem jaminan 

mutu dan keamanan hasil perikanan 

24.5 Proses Penerbitan health certificate 

24.6 Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan 

dari residu dan bahan berbahaya 

24.7 Cara penangananikan yang baik (CPIB) 

24.8 Pengawasan mutu produk perikanan domestik 

24.9 Investigasi kasus penahanan/ penolakan produk 

perikanan 

24.10 Registrasi UPI ke Negara Tujuan Ekspor 

24.11 Pengawasan mutu produk perikanan yang masuk 

kewilayah RI 

24.12 Lokasi yang terkendali kesegaran ikan 

24.13 Harmonisasi persyaratan/ ketentuan negara mitra 

dan negara tujuan ekspor 

 



 

 

IDENTIFIKASI KOMPETENSI 

  

NO URUSAN KOMPETENSI 

25 Standardisasi Sistem 25.1 Standardisasi sistem dan kepatuhan 

25.2 Proses penerapan sistem jaminan mutu ISO 

25.3 Tugas dan fungsi otoritas kompeten 

25.4 Kepatuhan pemasukan dan pengeluaran hasil 

perikanan 

25.5 Peningkatan pelayanan public 

25.6 Penerapan sistem metode pengujian mutu dan 

keamanan hasil perikanan 

25.7 Penerapan standardisasi laboratorium mutu dan 

keamanan hasil perikanan 

 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

SUSI PUDJIASTUTI 

 

          Lembar Persetujuan  

No Jabatan Paraf 

1 Sekretaris Jenderal  

2 Plt.Karo Sumber Daya Manusia 
Aparatur 

 

3 Karo Hukum dan Organisasi  
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Lampiran II
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor :
Tentang
Kamus Standar Kompetensi Teknis 
Urusan Kelautan dan Perikanan

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

Nama 
Kompetensi

: Penyusunan Kebijakan Bidang kelautan dan Perikanan

Kode Kompetensi : A.1

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan  
merumuskan konsep kebijakan membahas dan 
menyeleraskan konsep kebijakan dengan kebijakan lain, 
memonitor dan evaluasi  mengidentifikasi umpan balik 
penerapan kebijakan publik serta  mengembangan teori, 
konsep, teknik metode perumusan kebijakan Bidang Kelautan 
dan Perikanan

Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami konsep dasar, 

teknik metode, tata cara
penyusunan kebijakan 
bidang kelautan dan 
perikanan

1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan tata cara
penyusunan kebijakan bidang kelautan dan 
perikanan

1.2. Mampu menyiapkan data–data yang 
dibutuhkan untuk menyusun kebijakan 
bidang kelautan dan perikanan

1.3. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan 
penyusunan kebijakan bidang kelautan dan 
perikanan

2 Mampu melaksanakan 
penyusunan kebijakan 
bidang kelautan dan 
perikanan sesuai pedoman 
kerja/petunjuk teknis

2.
2.1. Mampu melaksanakan pengolahan data 

yang dibutuhkan untuk menyusun 
kebijakan bidang kelautan dan perikanan

2.2. Mampu melakukan analisa terhadap data 
dan menyajikan analisa tersebut untuk 
menyusun kebijakan bidang kelautan dan 
perikanan

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 
dan jelas terhadap hasil analisa data untuk 
penyusunan kebijakan tersebut sesuai 
dengan tata cara penyusunan kebijakan 
tersebut

3 Mampu menyelenggarakan
dan membimbing 

3.
3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, 



KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
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pelaksanaan penyusunan 
kebijakan bidang kelautan 
dan perikanan

pengumpulan, pengolahan, penyajian 
penyusunan kebijakan bidang kelautan dan 
perikanan

3.2. Mampu mensosialisasikan penyusunan 
kebijakan bidang kelautan dan perikanan 
dan memberikan bimbingan serta pelatihan 
kepada pegawai dilingkungannya dalam 
melaksanakan penyusunan kebijakan 
bidang kelautan dan perikanan

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan penyusunan 
kebijakan bidang kelautan dan perikanan

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma, standar,
prosedur,kriteria dalam 
melakukan penyusunan 
kebijakan bidang kelautan 
dan perikanan

4.
4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap 

teknik/metode/sistem cara kerja,
mengetahui kelebihan dan kekurangan, 
serta melakukan pengembangan atau 
perbaikan teknik /metode/sistem cara kerja 
penyusunan kebijakan bidang kelautan dan 
perikanan yang lebih efektif dan efisien

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, kriteria pelaksanaan 
penyusunan kebijakan bidang kelautan dan 
perikanan

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder terhadap 
pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang 
kelautan dan perikanan, serta memberikan 
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait penyusunan 
kebijakan bidang kelautan dan perikanan

5 Mengembangkan konsep, 
teori, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi serta 
pemecahan masalah 

5.
5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, 

konsep, dan kebijakan bidang kelautan dan 
perikanan, serta pelaksanaan penyusunan 
kebijakan bidang kelautan dan perikanan,
dan rekomendasi perbaikan

5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan 
kebijakan  meyakinkan stakeholder dan 
shareholder terkait untuk menerima 
konsep, teori,dan kebijakan yang 
dikembangkan

5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam penyusunan 
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kebijakan bidang kelautan dan perikanan

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

Nama Kompetensi : Advokasi Kebijakan Publik

Kode Kompetensi : A.2

Definisi : Kemampuan melakukan usaha untuk mempengaruhi, 
mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri 
stakeholder melalui sosialisasi, persuasi, fasilitasi 
bimbingan dan pendampingan untuk mengadopsi dan 
menerapkan kebijakan.

Level Diskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami substansi suatu 
kebijakan dan teknik metode 
advokasi 

1.1 Memahami konsep dasar dan tujuan 
kebijakan, landasan filosofis, landasan 
hukum, landasan sosiologis, proses, pokok 
- pokok materi substansi kebijakan, tahap -
tahap perumusan dan implementasi, serta 
ukuran keberhasilan penerapan kebijakan.

1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, 
teknik metode mempengaruhi, persuasi, 
pembinaan, fasilitasi  bimbingan dan 
pendampingan penerapan kebijakan

1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan 
advokasi dari stakeholder

2 Mampu melakukan advokasi 
kebijakan bidang kelautan 
dan perikanan 

1.
2.

2.1 Mampu menyusun rencana pelaksanaan 
kegiatan advokasi kebijakan

2.2 Mampu membuat alat bantu untuk 
kebutuhan advokasi, melakukan sosialisasi 
kebijakan dengan audiens lingkup kecil

2.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan 
stakeholder terkait advokasi kebijakan 
bidang kelautan dan perikanan 

3 Mampu menyelenggarakan 
advokasi kebijakan publik

3.
3.1 Mampu menyusun instrumen dan bahan 

pelaksanaan advokasi kebijakan, melalui 
persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, 
pendampingan, monitoring evaluasi 
advokasi kebijakan publik

3.2 Mampu mengembangkan serta 
menjalankan strategi atau intervensi 
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melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan 
teknis, pendampingan dalam mengatasi 
hambatan sistemik dan resistensi 
stakeholder dalam menerapkan kebijakan

3.3 Mampu mengimplementasikan strategi 
komunikasi dengan target dan waktu yang 
terukur dan terencana dengan 
mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan 
antara lain: stakeholder dapat memahami 
serta menerapkan kebijakan, monitoring 
dan evaluasi kebijakan

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar prosedur kriteria
dalam melakukan advokasi 
kebijakan bidang kelautan 
dan perikanan

4.
4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 

teknik/metode/sistem cara kerja 
mengetahui kelebihan dan kekurangan, 
melakukan pengembangan atau perbaikan 
cara kerja penyusunan kebijakan bidang 
kelautan dan perikanan yang lebih efektif 
dan efisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, kriteria pelaksanaan 
penyusunan kebijakan bidang kelautan dan 
perikanan

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder terhadap 
pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang 
kelautan dan perikanan, memberikan 
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait penyusunan 
kebijakan bidang kelautan dan perikanan

5 Mampu mengembangkan, 
konsep, teori, kebijakan 
advokasi yang sinergis dan 
terintegrasi yang berdampak 
nasional

5.
5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, 

teknik metode advokasi kebijakan publik,
5.2 Mengembangkan strategi advokasi 

kebijakan bidang kelautan dan perikanan, 
sinkronisasi dan koordinasi implementasi 
Kebijakan yang terintegrasi dan saling 
melengkapi (komplementer) dengan 
kebijakan lain yang dapat  memberikan 
dampak positif di tingkat nasional

5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional 
dalam pemecahan masalah adokasi 
kebijakan bidang kelautan dan perikanan
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Perencanaan Tata Ruang Laut

Nama Kompetensi Perencanaan Tata Ruang Laut

Kode Kompetensi B.1.1

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan data, 
mengindentifikasi, menganalisis data dan informasi 
spasial dan non spasial dalam rangka perencanaan 
tata ruang laut. 

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami Konsep Dasar
Perencanaan Tata Ruang 
Laut 

1.1. Mampu memahami konsep dasar 
perencanaan tata ruang laut, pengelolaan  
wilayah perairan (perairan pedalaman, 
perairan kepulauan, dan laut teritorial), 
pengelolaan wilayah yurisdiksi (zona 
tambahan, ZEE, dan landas kontinen), 
metode pengumpulan data, metode analisis, 
dan tata cara penyusunan bahan rencana 
tata ruang laut;

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah 
tahapan penyusunan rencana tata ruang 
laut;

1.3. Mampu mengumpulkan data spasial (dasar 
dan tematik) dan non-spasial.

2 Mampu  membuat peta 
tematik 

2.1. Mampu melaksanakan pengolahan dan 
analisis data dan informasi data spasial 
(dasar dan tematik) dan non-spasial beserta 
isu-isu pengelolaan ruang laut skala 
regional dan global;

2.2. Mampu melaksanakan tahapan pembuatan 
peta tematik.

3 Mampu Menyusun 
Dokumen Rencana Tata 
ruang laut 

3.1. Mampu menelaah hasil analisis data spasial 
dan non-spasial beserta isu-isu pengelolaan 
ruang laut skala regional dan global di 
wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi;
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3.2. Mampu mensosialisasikan dan mendapat
kan dukungan stakeholder terkait untuk 
melaksanakan rencana tata ruang laut;

3.3. Mampu menyusundokumen teknis rencana 
tata ruang laut;

3.4. Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam penyusunan rencana tata 
ruang laut.

4 Mampu Mengevaluasi Dan 
Menyusun Perangkat 
Norma Standar Prosedur, 
Kriteria Perencanaan Tata 
ruang laut 

4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali 
kelebihan dan kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
terhadap norma, standar, prosedur, dan 
kriteria (NSPK) bidang perencanaan tata 
ruang laut;

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)
pelaksanaan perencanaan tata ruang laut;

4.3. Mampu memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait perencanaan tata ruang 
laut.

5 Mengembangkan Konsep, , 
Kebijakan, Dan Menjadi 
Sumber Rujukan Untuk 
Implementasi Serta 
Pemecahan Masalah 
Perencanaan Tata ruang 
laut

5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, teori,  
konsep, dan kebijakan perencanaan tata 
ruang laut dan zonasi serta pelaksanaannya 
menemukenali kelebihan dan kekurangan 
dan rekomendasi perbaikannya;

5.2. Mengembangkan, teori, konsep dan 
kebijakan  perencanaan tata ruang laut dan 
zonasi, meyakinkan stakeholder  dan 
shareholder terkait untuk menerima konsep, 
teori dan kebijakan yang dikembangkan;

5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam perencanaan
tata ruang laut.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Perencanaan Tata Ruang Laut

Perencanaan Zonasi Kawasan Antar Wilayah (Teluk, Selat dan Laut)

Nama Kompetensi Perencanaan Zonasi Kawasan Antar Wilayah (Teluk, 
Selat dan Laut)

Kode Kompetensi B.1.2

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan data, meng
indentifikasi, menganalisis data dan informasi spasial 
dalam rangka perencanaan ruang laut antar wilayah 
(teluk, selat dan laut).

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami Konsep Dasar
Perencanaan Zonasi 
Kawasan Antar Wilayah 
(Teluk, Selat dan Laut) 

1.1. Mampu memahami konsep dasar 
perencanaan Zonasi Kawasan Antar Wilayah 
(Teluk, Selat dan Laut), pengelolaan ruang 
laut di Kawasan Antar Wilayah (teluk, selat 
dan laut) metode pengumpulan data, metode 
analisis, dan tata cara penyusunan peraturan 
perundang-undangan di bidang Perencanaan 
Zonasi Kawasan Antar Wilayah (Teluk, Selat 
dan Laut);

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah 
tahapan penyusunan Perencanaan Zonasi 
Kawasan Antar Wilayah (Teluk, Selat dan 
Laut);

1.3. Mampu mengumpulkan bahan Perencanaan 
Zonasi Kawasan Antar Wilayah (Teluk, Selat 
dan Laut).

2 Mampu  membuat peta 
tematik 

2.1. Mampu melaksanakan pengolahan dan dan 
analisis data dan informasi Perencanaan 
Zonasi Kawasan Antar Wilayah (Teluk, Selat 
dan Laut);

2.2. Mampu melaksanakan tahapan pembuatan 
peta tematik);

3 Mampu Menyusun 
Dokumen Rencana Zonasi 
Kawasan Antar Wilayah 
(Teluk, Selat dan Laut) 

3.1. Mampu menelaah hasil analisis data spasial 
dan non-spasial di wilayah perairan dan 
wilayah yurisdiksi;

3.2. Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan 
dukungan stakeholder terkait untuk 
melaksanakan rencana tata ruang laut;

3.3. Mampu menyusun dokumen teknis rencana 
tata ruang laut;

3.4. Mampu memecahkan masalah teknis 
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operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam penyusunan rencana
Zonasi Kawasan Antar Wilayah (Teluk, Selat 
dan Laut).

4 Mampu Mengevaluasi Dan 
Menyusun Perangkat 
Norma Standar Prosedur, 
Kriteria Perencanaan 
Zonasi Kawasan Antar 
Wilayah (Teluk, Selat dan 
Laut)

4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali 
kelebihan dan kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
terhadap norma, standar, prosedur, dan 
kriteria (NSPK) bidang perencanaan Zonasi 
Kawasan Antar Wilayah (Teluk, Selat dan 
Laut);

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria (NSPK) pelaksanaan
perencanaan Zonasi Kawasan Antar Wilayah 
(Teluk, Selat dan Laut);

4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
perencanaan Zonasi Kawasan Antar Wilayah 
(Teluk, Selat dan Laut).

5 Mengembangkan Konsep, 
teori, Kebijakan, Dan 
Menjadi Sumber Rujukan 
Untuk Implementasi Serta 
Pemecahan Masalah 
Perencanaan Zonasi 
Kawasan Antar Wilayah 
(Teluk, Selat dan Laut)

5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, teori, 
konsep, dan kebijakan perencanaan Zonasi 
Kawasan Antar Wilayah (Teluk, Selat dan 
Laut) serta pelaksanaannya menemukenali 
kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikanya;

5.2. Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
perencanaan Zonasi Kawasan Antar Wilayah 
(Teluk, Selat dan Laut), meyakinkan 
stakeholder  dan shareholder terkait untuk 
menerima konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam perencanaan
Zonasi Kawasan Antar Wilayah (Teluk, Selat 
dan Laut).
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Perencanaan Tata Ruang Laut

Nama Kompetensi Perencanaan Zonasi Kawasan Strategis Nasional
/Nasional Tertentu (RZ KSN/RZKSNT)

Kode Kompetensi B.1.3

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan data, analisis isu 
dan nilai penting strategis nasional, menyusun 
rencana alokasi ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional/
nasional tertentu.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami Konsep Dasar
Perencanaan Rencana 
Zonasi Kawasan Strategis 
Nasional/Nasional Tertentu

1.1 Mampu memahami konsep dasar 
perencanaan zonasi kawasan strategis 
nasional/nasional tertentu, nilai penting 
strategis nasional kawasan, pengelolaan 
pulau-pulau kecil terluar beserta perairan 
sekitarnya, metode pengumpulan data, 
metode analisis, dan tata cara penyusunan 
bahan rencana zonasi kawasan strategis 
nasional/nasional tertentu;

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 
tahapan penyusunan rencana zonasi 
kawasan strategis nasional/nasional tertentu;

1.3 Mampu mengumpulkan data spasial (dasar 
dan tematik) dan non-spasial.

2 Mampu  membuat peta 
tematik 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan dan 
analisis data dan informasi data spasial 
(dasar dan tematik) dan non-spasial beserta 
nilai penting strategis nasional kawasan dan 
isu-isu pulau-pulau kecil terluar beserta 
perairan sekitarnya;

2.2 Mampu melaksanakan deliniasi wilayah 
perencanaan zonasi kawasan strategis 
nasional/nasional tertentu;

2.3 Mampu melaksanakan tahapan pembuatan 
peta tematik.

3 Mampu Menyusun 
Dokumen Rencana Zonasi
Kawasan Strategis Nasional
/Nasional Tertentu

3.1 Mampu menelaah hasil analisis data spasial 
dan non-spasial serta nilai penting strategis 
nasional kawasan dan isu-isu pulau-pulau 
kecil terluar beserta perairan sekitarnya;

3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapat
kan dukungan stakeholder terkait untuk 
melaksanakan rencana zonasi kawasan 
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strategis nasional/nasional tertentu;
3.3 Mampu menyusun dokumen teknis rencana 

zonasi kawasan strategis nasional/nasional 
tertentu.

4 Mampu Mengevaluasi Dan 
Menyusun Perangkat 
Norma Standar Prosedur, 
Kriteria Perencanaan 
Zonasi Kawasan Strategis 
Nasional/Nasional Tertentu

4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali 
kelebihan dan kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
terhadap norma, standar, prosedur, dan 
kriteria (NSPK) bidang perencanaan zonasi 
kawasan strategis nasional/nasional tertentu;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)
pelaksanaan perencanaan zonasi kawasan 
strategis nasional/nasional tertentu;

4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
perencanaan zonasi kawasan strategis 
nasional/nasional tertentu.

5 Mengembangkan Konsep, 
teori, Kebijakan, Dan 
Menjadi Sumber Rujukan 
Untuk Implementasi Serta 
Pemecahan Masalah 
Perencanaan Zonasi 
Kawasan Strategis Nasional
/Nasional Tertentu

5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, teori, 
konsep, dan kebijakan perencanaan zonasi 
kawasan strategis nasional/nasional tertentu
serta pelaksanaannya menemukenali 
kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikanya;

5.2. Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
perencanaan zonasi kawasan strategis 
nasional /nasional tertentu, meyakinkan 
stakeholder  dan shareholder terkait untuk 
menerima konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam perencanaan
zonasi kawasan strategis nasional/nasional 
tertentu.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Perencanaan Tata Ruang Laut

Nama Kompetensi Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil (RZWP-3-K)

Kode Kompetensi B.1.4

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan data 
mengumpulkan data, mengindentifikasi, menganalisis 
data dan informasi spasial dan non spasial dalam 
rangka perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami Konsep Dasar
Perencanaan Rencana 
Zonasi Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil

1.1 Mampu memahami konsep dasar 
perencanaan zonasi Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil, metode pengumpulan 
data, metode analisis, dan tata cara 
penyusunan bahan rencana zonasi Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 
tahapan penyusunan rencana zonasi 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

1.3 Mampu mengumpulkan data spasial (dasar 
dan tematik) dan non-spasial.

2 Mampu  membuat peta 
tematik 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan dan 
analisis data dan informasi data spasial 
(dasar dan tematik) dan non-spasial di 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

2.2 Mampu melaksanakan tahapan pembuatan 
peta tematik.

3 Mampu Menyusun 
Dokumen Rencana Zonasi
wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil

3.1 Mampu menelaah hasil analisis data spasial 
dan non-spasial, konflik beserta resolusi 
konflik pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil;

3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapat
kan dukungan stakeholder terkait untuk 
melaksanakan rencana zonasi Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

3.3 Mampu menyusun dokumen teknis rencana 
zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil.

4 Mampu Mengevaluasi Dan 
Menyusun Perangkat 
Norma Standar Prosedur, 
Kriteria Perencanaan 

4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali 
kelebihan dan kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
terhadap norma, standar, prosedur, dan 
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Zonasi wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil

kriteria (NSPK) bidang perencanaan zonasi 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)
pelaksanaan perencanaan zonasi Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
perencanaan zonasi zonasi Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil.

5 Mengembangkan Konsep, 
Kebijakan, Dan Menjadi 
Sumber Rujukan Untuk 
Implementasi Serta 
Pemecahan Masalah 
Perencanaan Zonasi
wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil

5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, teori , 
konsep, dan kebijakan perencanaan zonasi 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta 
pelaksanaannya menemukenali kelebihan 
dan kekurangan dan rekomendasi per
baikanya;

5.2. Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
perencanaan zonasi Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil, meyakinkan stakeholder  
dan shareholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam perencanaan
zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Perencanaan Tata Ruang Laut

Nama Kompetensi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Kode Kompetensi B.1.5

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan data, 
mengindentifikasi, menganalisis data dan informasi 
spasial dan non spasial dalam rangka pemberian izin 
dan monitoring perizinan pemanfaatan ruang laut.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami Konsep Dasar 
perizinan pemanfaatan 
ruang laut

1.1 Mampu memahami konsep dasar, metode 
pengumpulan data, metode analisis, dan 
tata cara dalam pemberian izin dan 
monitoring perizinan pemanfaatan ruang 
laut;

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 
tahapan dalam pemberian izin dan 
monitoring perizinan pemanfaatan ruang 
laut; 

1.3 Mampu mengumpulkan data spasial (dasar 
dan tematik) dan non-spasial dalam rangka 
pemberian izin dan monitoring perizinan 
pemanfaatan ruang laut serta pembuatan 
peta kadaster laut.

2 Mampu melaksanakan 
verifikasi teknis dan 
membuat peta kadaster laut  

2.1 Mampu melakukan analisis dokumen teknis 
dan kesesuaian ruang lokasi yang akan 
diberikan izin; 

2.2 Mampu melaksanakan monitoring perizinan 
pemanfaatan ruang laut;

2.3 Mampu membuat peta kadaster laut.

3 Mampu merancang 
rekomendasi teknis 
pemberian izin 
pemanfaatan ruang laut

3.1 Mampu menganalisis persyaratan teknis 
perizinan meliputi persyaratan lingkungan, 
sosial, serta mekanisme pelaksanaan 
kegiatan/usaha, dan peta RZ  terkait 
dengan pemanfaatan ruang laut; 

3.2 Mampu menganalisis dokumen kajian teknis 
terhadap perizinan pemanfaatan ruang laut;

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pemberian izin
pemanfaatan ruang laut;

3.4 Mampu menelaah monitoring perizinan 
pemanfaatan ruang laut.
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4 Mampu Mengevaluasi Dan 
Menyusun Perangkat 
Norma Standar Prosedur, 
Kriteria Perizinan dan 
Monitoring Izin 
Pemanfaatan Ruang Laut

4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemu kenali 
kelebihan dan kekurangan, melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
dalam pemberian izin pemanfaatan ruang 
laut;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, instrumen izin 
pemanfaatan ruang laut;

4.3 Mampu menyusun konsep monitoring dan 
evaluasi proses pemberian izin 
pemanfaatan ruang laut;

4.4 Mampu memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pemberian izin 
pemanfaatan ruang laut.

5 Mengembangkan konsep, 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah izin 
pemanfaatan ruang laut

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori,
konsep, kebijakan pemberian izin 
pemanfaatan ruang laut serta 
pelaksanaannya menemukenali kelebihan 
dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikanya;

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan, 
meyakinkan stakeholder  dan shareholder 
terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan pemberian izin pemanfaatan 
ruang laut yang dikembangkan;

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/
memberikan rekomendasi dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam kegiatan pemberian izin 
pemanfaatan ruang laut.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

KOMPETENSI:

Rehabilitasi Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)

Nama Kompetensi Rehabilitasi Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau 
Kecil (WP-3-K)

Kode Kompetensi B.2.1

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, 
menganalisis data dan informasi, serta merumuskan 
kebijakan terkait rehabilitasi di wilayah laut, pesisir, 
dan pulau-pulau kecil.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar
rehabilitasi wilayah laut, 
pesisir, dan pulau-pulau kecil 

1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, 
metode pengumpulan dan analisis data,
peraturan dan kebijakan terkait, serta 
tahapan pelaksanaandan mekanisme 
rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan 
pulau-pulau kecil;

1.2. Mampu menjelaskan kriteria kerusakan 
ekosistem atau populasidi wilayah laut, 
pesisir, dan pulau-pulau kecil;

1.3. Mampu mengumpulkan data kondisi 
ekosistemdi wilayah laut, pesisir, dan 
pulau-pulau kecil meliputi parameter 
fisik, kimia, dan hayati.

2 Mampu  menganalisis data 
dan informasi kondisi 
ekosistem di wilayah laut, 
pesisir, dan pulau-pulau kecil

2.1. Mampu melakukan identifikasi penyebab 
dan tingkat kerusakan;

2.2. Mampu menganalisis kriteria kerusakan 
meliputi fisik, kimia, dan hayati;

2.3. Mampu menentukan tingkat kerusakan
ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan 
pulau-pulau kecil.

3 Mampu menyusun rencana 
rehabilitasi wilayah laut, 
pesisir, dan pulau-pulau kecil 

3.1. Mampu menyusun kajian teknis kondisi 
wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau 
kecil yang akan dilakukan restorasi;

3.2. Mampu merancang kegiatan rehabilitasi 
secara struktural maupun non struktural;

3.3. Mampu mensosialisasikan dan 
mendapatkan dukungan stakeholder 
terkait pelaksanaan rehabilitasi wilayah 
laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;

3.4. Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
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keputusan dalam pelaksanaan 
rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan 
pulau-pulau kecil.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar, prosedur, dan kriteria 
pelaksanaan rehabilitasi 
wilayah laut, pesisir, dan 
pulau-pulau kecil

4.1. Mampu melakukan evaluasi, 
menemukenali kelebihan dan 
kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara 
kerja terhadap pelaksanaan rehabilitasi 
wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau 
kecil;

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan rehabilitasi wilayah laut, 
pesisir, dan pulau-pulau kecil;

4.3. Mampu memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait rehabilitasi wilayah 
laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

5 mengembangkan konsep, 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
rehabilitasi wilayah laut, 
pesisir, dan pulau-pulau kecil

5.4 Mengidentifikasi dan menganalisis ,
teori, konsep, dan kebijakan rehabilitasi 
wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau 
kecil serta pelaksanaannya menemu
kenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikanya;

5.5 Mengembangkan , konsep dan kebijakan  
rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan 
pulau-pulau kecil, meyakinkan 
stakeholder  dan shareholder terkait 
untuk menerima konsep,  dan kebijakan 
yang dikembangkan;

5.6 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional)/rekomendasi dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam rehabilitasi wilayah laut, 
pesisir, dan pulau-pulau kecil.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Nama Kompetensi Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Laut, 
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Kode Kompetensi B.2.2

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, 
menganalisis data dan informasi, serta merumuskan 
kebijakan terkait penanggulangan pencemaran di 
wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar
penanggulangan pencemaran 
wilayah laut, pesisir, dan 
pulau-pulau kecil 

1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, 
metode pengumpulan dan analisis data,
peraturan dan kebijakan terkait, serta 
tahapan pelaksanaandan mekanisme
penanggulangan pencemaran di wilayah 
laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;

1.2. Mampu menjelaskan sumber-sumber 
dan penyebab pencemaran di wilayah 
laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, baku 
mutu lingkungan hidup, serta kriteria 
baku kerusakan ekosistem;

1.3. Mampu mengumpulkan data 
permasalahan dan potensi pencemaran, 
sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat
di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau 
kecil.

2 Mampu  menganalisis data 
dan informasi terkait 
pencemarandi wilayah laut, 
pesisir, dan pulau-pulau kecil 

2.1. Mampu melakukan identifikasi penyebab 
dan tingkat pencemaran;

2.2. Mampu melakukan analisis dampak dan 
risiko lingkungan hidup serta kapasitas 
daya dukung dan daya tampung 
lingkungan;

2.3. Mampu menentukan tingkat pencemaran 
berdasarkan kriteria baku kerusakan 
ekosistem.

3 Mampu menyusun rencana 
pengendalian dan 
penanggulangan pencemaran 
di wilayah laut, pesisir, dan 
pulau-pulau kecil 

3.1. Mampu membuat valuasi dampak 
ekonomi, sosial, dan budaya akibat 
pencemaran;

3.2. Mampu menyusun rencana 
pengendalian, penanggulangan, serta 
pemulihan lingkungan akibat 
pencemaran;

3.3. Mampu mensosialisasikan (penyadaran 
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masyarakat) dan mendapatkan 
dukungan stakeholder terkait 
pelaksanaan penanggulangan 
pencemaran wilayah laut, pesisir, dan 
pulau-pulau kecil;

3.4. Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan 
penanggulangan pencemaran wilayah 
laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar, prosedur, dan kriteria 
dalam penanggulangan 
pencemaran wilayah laut, 
pesisir, dan pulau-pulau kecil

4.1. Mampu melakukan evaluasi, 
menemukenali kelebihan dan 
kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara 
penanggulangan pencemaran wilayah 
laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang 
lebih efektif dan efisien;

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, dan instrumen 
pelaksanaan penanggulangan 
pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan 
pulau-pulau kecil;

4.3. Mampu memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait penanggulangan 
pencemaran wilayah laut, pesisir, dan 
pulau-pulau kecil.

5 Mampu mengembangkan 
konsep, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
pencemaran wilayah laut, 
pesisir, dan pulau-pulau kecil

5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis ,
teori, konsep, dan kebijakan 
penanggulangan pencemaran wilayah 
laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta 
pelaksanaannya, menemukenali 
kelebihan dan kekurangan serta 
rekomendasi perbaikannya;

5.2. Mengembangkan , konsep dan kebijakan  
penanggulangan pencemaran wilayah 
laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, 
meyakinkan stakeholder  dan 
shareholder terkait untuk menerima 
konsep,  dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.3. Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional)/memberikan rekomendasi 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah pencemaran 
wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau 
kecil.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Nama Kompetensi Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil (WP-3-K)

Kode Kompetensi B.2.3

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, 
menganalisis data dan informasi, menyusun profil 
risiko dan rencana mitigasi, serta merumuskan 
kebijakan mitigasi bencana di WP-3-K,

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar 
mitigasi bencana di WP-3-K 

1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, 
metode pengumpulan dan analisis data,
peraturan dan kebijakan terkait, serta 
tahapan pelaksanaandan mekanisme 
mitigasi bencana di WP-3-K;

1.2. Mampu menjelaskan jenis dan 
karakteristik ancaman bencana di WP-3-
K;

1.3. Mampu mengumpulkan data potensi
bencana, data fisika, kimia, biologi, 
sosial-ekonomi-budaya  di WP-3-K.

2 Mampu menyusun profil rawan 
bencana dan risiko bencana di 
WP-3-K sesuai dengan 
pedoman kerja/ petunjuk 
teknis

2.1. Mampu melakukan identifikasi jenis 
bencana; 

2.2. Mampu menganalisis daerah yang 
terkena dampak bencana dan 
mengelompokkan wilayah bencana 
dalam skala;

2.3. Mampu menyusun basis data serta 
petarawan bencana dan risiko bencana 
di WP-3-K.

3 Mampu menyusun rencana 
mitigasi bencana di WP-3-K

3.1. Mampu melakukan penilaian terhadap 
tingkat risiko bencana meliputi tingkat 
ancaman kawasan, tingkat kerentanan 
kawasan yang terancam, dan tingkat 
kapasitas kawasan;

3.2. Mampu merancang mitigasi bencana di 
WP-3-K baik secara struktur/fisik 
maupun non struktur sesuai jenis 
bencana;

3.3. Mampu mensosialisasikan dan 
mendapatkan dukungan stakeholder 
terkait pelaksanaan mitigasi bencana di 
WP-3-K;
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3.5. Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan mitigasi 
bencana di WP-3-K

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar, prosedur, dan kriteria 
dalam pelaksanaan 
mitigasibencana diWP-3-K

4.1. Mampu melakukan evaluasi, 
menemukenali kelebihan dan 
kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara 
kerja terhadap pelaksanaan mitigasi 
bencana di WP-3-K;

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, dan instrumen 
pelaksanaan mitigasi bencana di WP-3-
K;

4.3. Mampu memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait mitigasi bencana di 
WP-3-K.

5 Mampu mengembangkan 
konsep,teori, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah mitigasi 
bencana di WP-3-K

5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis,
teori,konsep, dan kebijakan mitigasi 
bencana di WP-3-K serta 
pelaksanaannya, menemukenali 
kelebihan dan kekurangan serta 
rekomendasi perbaikannya;

5.2. Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
mitigasi bencana di WP-3-K, meyakinkan 
stakeholder  dan shareholder terkait 
untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan;

5.3. Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional)/memberikan rekomendasi 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam mitigasi 
bencana di WP-3-K.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Nama Kompetensi Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)

Kode Kompetensi B.2.4

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, 
menganalisis data dan informasi, menyusun profil 
dampak perubahan iklim dan rencana adaptasi, serta 
merumuskan kebijakan terkait adaptasi perubahan 
iklim di WP-3-K.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar 
adaptasi perubahan iklim di 
WP-3-K 

1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, 
metode pengumpulan dan analisis data,
peraturan dan kebijakan terkait, serta 
tahapan pelaksanaandan mekanisme 
adaptasi perubahan iklim di WP-3-K;

1.2. Mampu menjelaskan terkait perubahan 
iklim global dan dampak yang terjadi di 
WP-3-K;

1.3. Mampu mengumpulkan data profil 
wilayah di WP-3-K meliputi data 
demografi, kondisi dan proyeksi iklim, 
kondisi sarana-prasarana, kondisi 
pemanfaatan ruang pesisir dan laut, 
serta tutupan lahan darat dan perairan.

2 Mampu menyusun profil 
dampak perubahan iklim di 
WP-3-K sesuai dengan 
pedoman kerja/ petunjuk 
teknis

2.1. Mampu mengidentifikasi perubahan iklim 
di WP-3-K;

2.2. Mampu menganalisis potensi dampak 
dan kemampuan adaptasi masyarakat 
untuk mengatasi dampak dari perubahan 
iklim;

2.3. Mampu menyusun profil dampak 
perubahan iklim di WP-3-K.

3 Mampu menyusun rencana 
adaptasi perubahan iklim di 
WP-3-K

3.1. Mampu melakukan penilaian terhadap 
tingkat kerentanan akibat perubahan 
iklim;

3.2. Mampu merancang kegiatan adaptasi 
perubahan iklim di        WP-3-K;

3.3. Mampu mensosialisasikan dan 
mendapatkan dukungan stakeholder 
terkait pelaksanaan adaptasi perubahan 
iklim di       WP-3-K;
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3.4. Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan adaptasi 
perubahan iklim di WP-3-K.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar, prosedur, dan kriteria 
dalam pelaksanaan adaptasi 
perubahan iklim di WP-3-K

4.1. Mampu melakukan evaluasi, 
menemukenali kelebihan dan 
kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara 
kerja terhadap pelaksanaan adaptasi 
perubahan iklim di      WP-3-K;

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, dan instrumen 
pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di 
WP-3-K;

4.3. Mampu memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait adaptasi perubahan 
iklim di WP-3-K.

5 Mampu mengembangkan 
konsep, teori, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
perubahan iklim di WP-3-K

5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, teori , 
konsep, dan kebijakan adaptasi 
perubahan iklim di      WP-3-K serta 
pelaksanaannya, menemukenali 
kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikanya;

5.2. Mengembangkan , konsep dan kebijakan  
adaptasi perubahan iklim di WP-3-K, 
meyakinkan stakeholder  dan 
shareholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.3. Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional)/memberikan rekomendasi 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam adaptasi 
perubahan iklim di WP-3-K.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Nama Kompetensi Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Kelola Masyarakat 
Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional

Kode Kompetensi B.2.5
Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, 

menganalisis data dan informasi, serta merumuskan 
kebijakan terkait identifikasi dan pemetaan wilayah 
kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional

SKALA

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar 
identifikasi dan pemetaan 
wilayah kelola, 
masyarakat hukum adat, 
lokal, dan tradisional 

1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, 
metode pengumpulan dan analisis data,
peraturan dan kebijakan terkait, serta 
tahapan pelaksanaan dan mekanisme
identifikasi dan pemetaan wilayah kelola 
masyarakat hukum adat, lokal, dan 
tradisional;

1.2. Mampu mengumpulkan data wilayah 
kelola masyarakat hukum adat, lokal, 
dan tradisional.

2 Mampu  menganalisis
data peta wilayah kelola, 
masyarakat hukum adat, 
lokal, dan tradisional
sesuai dengan pedoman 
kerja/petunjuk teknis

2.1. Mampu melaksanakan pengolahan dan 
analisis data wilayah kelola masyarakat 
hukum adat, lokal, dan tradisional;

2.2. Mampu melaksanakan tahapan 
penyusunan peta wilayah kelola 
masyarakat hukum adat, lokal, dan 
tradisional;

2.3. Mampu menyusun peta wilayah kelola 
masyarakat hukum adat, lokal, dan 
tradisional.

3 Mampumenyusun peta 
jalan wilayah kelola, 
masyarakat hukum adat, 
lokal, dan tradisional

3.1. Mampu merancang peta jalan identifikasi 
dan pemetaan wilayah kelola 
masyarakat hukum adat, lokal, dan 
tradisional;

3.2. Mampu mensosialisasikan dan 
mendapatkan dukungan stakeholder 
terkait untuk melaksanakan peta jalan 
identifikasi dan pemetaan wilayah kelola 
masyarakat hukum adat, lokal, dan 
tradisional;

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan peta jalan 
identifikasi dan pemetaan wilayah kelola 
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masyarakat hukum adat, lokal, dan 
tradisional.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria identifikasi 
dan pemetaan wilayah 
kelola masyarakat hukum 
adat, lokal, dan tradisional

4.1. Mampu melakukan evaluasi, 
menemukenali kelebihan dan 
kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara 
kerja terhadap pelaksanaan identifikasi 
dan pemetaan wilayah kelola 
masyarakat hukum adat, lokal, dan 
tradisional;

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, dan instrumen dalam 
identifikasi dan pemetaan wilayah kelola 
masyarakat hukum adat, lokal, dan 
tradisional;

4.3. Mampu memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait identifikasi dan
pemetaan wilayah kelola masyarakat 
hukum adat, lokal, dan tradisional.

5 Mampu mengembangkan 
konsep, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi serta 
pemecahan masalah 
identifikasi dan pemetaan 
wilayah kelola masyarakat 
hukum adat, lokal, dan 
tradisional

5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, teori,
konsep, dan kebijakan identifikasi dan 
pemetaan wilayah kelola masyarakat 
hukum adat, lokal, dan tradisional serta 
pelaksanaannya, menemukenali 
kelebihan dan kekurangan serta 
rekomendasi perbaikanya;

5.2. Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
terkait identifikasi dan pemetaan wilayah 
kelola masyarakat hukum adat, lokal, 
dan tradisional, meyakinkan stakeholder  
dan shareholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.3. Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional)/memberikan rekomendasi 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam identifikasi 
dan pemetaan wilayah kelola 
masyarakat hukum adat, lokal, dan 
tradisional.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Nama Kompetensi Pendampingan Pranata Adat, dan Kearifan Lokal 
Masyarakat Hukum Adat

Kode Kompetensi B.2.6
Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, 

menganalisis data dan informasi, serta merumuskan 
kebijakan terkait pendampingan pranata adat, dan 
kearifan lokal

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar 
pendampingan pranata 
adat dan kearifan lokal

1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, 
metode pengumpulan dan analisis data,
peraturan dan kebijakan terkait, serta 
tahapan pelaksanaan dan mekanisme
pendampingan pranata adat dan kearifan 
lokal;

1.2. Mampu mengumpulkan data
pendampingan pranata adat dan kearifan 
lokal.

2 Mampu  menganalisisdata
pranata adat dan kearifan 
lokal sesuai dengan 
pedoman kerja/ petunjuk 
teknis

2.1. Mampu melaksanakan analisa pranata 
adat dan kearifan lokal;

2.2. Mampu melaksanakan tahapan 
pendampingan pranata adat dan kearifan 
lokal. 

3 Mampu menyusun peta 
jalan pendampingan
pranata adat dan kearifan 
lokal 

3.1. Mampu merancang peta jalan
pendampingan pranata adat dan kearifan 
lokal;

3.2. Mampu mensosialisasikan dan 
mendapatkan dukungan stakeholder 
terkait untuk melaksanakan peta jalan
pendampingan pranata adat dan kearifan
lokal;

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan peta jalan 
pendampingan pranata adat dan kearifan 
lokal.
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4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria 
pendampingan pranata 
adat dan kearifan lokal

4.1. Mampu melakukan evaluasi, 
menemukenali kelebihan dan 
kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara 
kerja terhadap pendampingan pranata 
adat dan kearifan lokal;

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan pendampingan pranata 
adat dan kearifan lokal;

4.3. Mampu memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pendampingan 
pranata adat dan kearifan lokal.

5 Mampu mengembangkan 
konsep,, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi serta 
pemecahan masalah 
pendampingan pranata 
adat dan kearifan lokal

5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis, teori,
konsep, dan kebijakan terkait 
pendampingan pranata adat dan 
kearifan lokal serta pelaksanaannya, 
menemukenali kelebihan dan 
kekurangan serta rekomendasi 
perbaikanya;

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
terkait pendampingan pranata adat dan 
kearifan lokal, meyakinkan stakeholder  
dan shareholder terkait untuk menerima 
konsep,  dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional)/memberikan rekomendasi 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam 
pendampingan pranata adat dan 
kearifan lokal.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Nama Kompetensi Penguatan Kelembagaan Bagi Masyarakat Hukum 
Adat, Lokal, dan Tradisional

Kode Kompetensi B.2.7
Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, 

menganalisis data dan informasi kelembagaan 
masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional serta 
merumuskankebijakan penguatan kelembagaannya 

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar 
kelembagaan masyarakat 
hukum adat, lokal, dan 
tradisional

1.1. Memahami peraturan masyarakat hukum 
adat, lokal, dan tradisional, metode 
pengumpulan data, metode analisis, dan 
tata cara penyusunan;

1.2. Mampu menjelaskan struktur
kelembagaannya langkah-langkah 
tahapan penyusunan penguatan 
kelembagaan bagi masyarakat hukum 
adat, lokal, dan tradisional;

1.3. Mampu mengumpulkan data penguatan 
kelembagaan bagi masyarakat hukum 
adat, lokal, dan tradisional.

2 Mampu menyusun data 
kelembagaan bagi 
masyarakat hukum adat, 
lokal, dan tradisional 
sesuai dengan pedoman 
kerja / petunjuk teknis

2.1. Mampu melaksanakan pengumpulan, 
pengolahan, dan analisis data 
kelembagaan bagi masyarakat hukum 
adat, lokal, dan tradisional;

2.2. Mampu melaksanakan tahapan 
penyusunan data kelembagaan bagi 
masyarakat hukum adat, lokal, dan 
tradisional;

2.3. Mampu menyusun data kelembagaan 
bagi masyarakat hukum adat, lokal, dan 
tradisional.

3 Mampu menyusun data 
struktur kelembagaan bagi 
masyarakat hukum adat, 
lokal, dan tradisional 

3.1. Mampu merancang data struktur
kelembagaan bagi masyarakat hukum 
adat, lokal, dan tradisional;

3.2. Mampu mensosialisasikan dan 
mendapatkan dukungan stakeholder 
terkait untuk melaksanakan data struktur 
kelembagaan bagi masyarakat hukum 
adat, lokal, dan tradisional;

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan 
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kelembagaan bagi masyarakat hukum 
adat, lokal, dan tradisional.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar prosedur, 
kriteria kelembagaan bagi 
masyarakat hukum adat, 
lokal, dan tradisional

4.1 Mampu melakukan evaluasi, 
menemukenali kelebihan dan 
kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara 
kerja terhadap kelembagaan bagi 
masyarakat hukum adat, lokal, dan 
tradisional;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan kelembagaan bagi 
masyarakat hukum adat, lokal, dan 
tradisional;

4.3 Mampu memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait kelembagaan bagi 
masyarakat hukum adat, lokal, dan 
tradisional.

5 Mampu mengembangkan 
konsep, , kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi serta 
pemecahan masalah 
kelembagaan bagi 
masyarakat hukum adat, 
lokal, dan tradisional

5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, teori
konsep, dan kebijakan kelembagaan 
bagi masyarakat hukum adat, lokal, dan 
tradisional serta pelaksanaannya, 
menemukenali kelebihan dan 
kekurangan serta rekomendasi 
perbaikannya;

5.2. Mengembangkan , konsep dan kebijakan  
kelembagaan bagi masyarakat hukum 
adat, lokal, dan tradisional, meyakinkan 
stakeholder  terkait untuk menerima 
konsep,  dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.3. Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional)/memberikan rekomenasi 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam 
kelembagaan bagi masyarakat hukum 
adat, lokal, dan tradisional.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Nama Kompetensi Pemanfaatan Gugus Pulau dan Pulau-Pulau Kecil 
dan Terluar

Kode Kompetensi B.2.8
Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, 

dan menganalisis data dan informasi, menyusun 
profil serta merumuskan rekomendasi kebijakan 
terkait pemanfaatan gugus pulau dan pulau-pulau 
kecil dan terluar.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar 
pemanfaatan gugus pulau 
dan pulau-pulau kecil dan 
terluar

1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, 
metode pengumpulan dan analisis data,
peraturan dan kebijakan terkait, serta 
tahapan pelaksanaandan mekanisme 
pemanfaatan gugus pulau dan pulau-
pulau kecil dan terluar;

1.2. Mampu menjelaskan tahapan 
penyusunan profil pulau-pulau kecil dan 
pulau-pulau kecil terluar;

1.3. Mampu mengumpulkan data dan 
informasi potensi, profil, kondisi sarana 
dan prasarana, status dan penguasaan 
lahan di pulau-pulau kecil dan terluar.

2 Mampu menyusun profil 
rencana pemanfaatan gugus 
pulau dan pulau-pulau kecil 
dan terluar

2.1. Mampu melaksanakan pengumpulan, 
pengolahan, dan analisis data profil 
rencana pemanfaatan gugus pulau dan 
pulau-pulau kecil dan terluar;

2.2. Mampu melaksanakan tahapan 
penyusunan data profil rencana
pemanfaatan gugus pulau dan pulau-
pulau kecil dan terluar;

2.3. Mampu menyusun profil rencana
pemanfaatan gugus pulau dan pulau-
pulau kecil dan terluar.

3 Mampu menyusun rencana 
pemanfaatan gugus pulau 
dan pulau-pulau kecil dan 
terluar 

3.1. Mampu merancang kegiatan
pemanfaatan gugus pulau dan pulau-
pulau kecil dan terluar;

3.2. Mampu mensosialisasikan dan 
mendapatkan dukungan stakeholder 
terkait untuk melaksanakan kegiatan
pemanfaatan gugus pulau dan pulau-
pulau kecil dan terluar;

3.3. Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
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keputusan dalam pelaksanaan 
pemanfaatan gugus pulau dan pulau-
pulau kecil dan terluar.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar prosedur, kriteria 
pemanfaatan gugus pulau 
dan pulau-pulau kecil dan 
terluar

4.1. Mampu melakukan evaluasi, 
menemukenali kelebihan dan 
kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara 
kerja terhadap pemanfaatan gugus pulau 
dan pulau-pulau kecil dan terluar;

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, dan instrumen 
pelaksanaan pemanfaatan gugus pulau 
dan pulau-pulau kecil dan terluar;

4.3. Mampu memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pemanfaatan gugus 
pulau dan pulau-pulau kecil dan terluar.

5 Mampu mengembangkan 
konsep, , kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
pemanfaatan gugus pulau 
dan pulau-pulau kecil dan 
terluar

5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, teori,
konsep, dan kebijakan pemanfaatan 
gugus pulau dan pulau-pulau kecil dan 
terluar serta pelaksanaannya, 
menemukenali kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi 
perbaikannya;

5.2. Mengembangkan , konsep dan kebijakan  
pemanfaatan gugus pulau dan pulau-
pulau kecil dan terluar, meyakinkan 
stakeholder  dan shareholder terkait 
untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan;

5.3. Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional)/memberikan rekomendasi 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam 
pemanfaatan gugus pulau dan pulau-
pulau kecil dan terluar.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Nama Kompetensi Pemanfaatan pulau
Kode Kompetensi B.2.9
Definisi Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang 
penyiapan izin dan rekomendasi pemanfaatan pulau-
pulau kecil, fasilitasi investasi, koordinasi dan kerja 
sama kemitraan di pulau pulau kecil dan perairan di 
sekitarnya, serta pulau-pulau kecil terluar.

SKALA

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar, 
kebijakan, aturan dan 
pelaksanaan kegiatan 
pemanfaatan pulau-pulau 
kecil dan perairan di 
sekitarnya, serta pulau-pulau 
kecil terluar.

1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, 
kebijakan dan peraturan terkait 
mekanisme pemanfatan pulau-pulau 
kecil dan perairan sekitarnya, serta 
pulau-pulau kecil terluar;

1.2. Mampu menjelaskan tahapan 
penyiapan rekomendasi terkait 
pemanfaatan dan investasi di pulau-
pulau kecil dan perairan sekitarnya, 
serta pulau-pulau kecil terluar;

1.3. Mampu mengumpulkan data dan 
informasi terkait bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosedur dan kriteria 
pemanfaatan pulau-pulau kecil dan 
perairan sekitarnya, serta pulau-pulau 
kecil terluar.

2 Menyusun profil rencana 
penataan gugus pulau-pulau 
kecil dan terluar 

2.1. Mampu melaksanakan tahapan 
mekanisme penyiapan izin pemanfaatan 
pulau-pulau kecil dan perairan di 
sekitarnya dalam rangka PMA;

2.2. Mampu melaksanakan bimbingan 
teknis, supervisi, fasilitasi dan 
koordinasi dalam rangka penyiapan izin 
pemanfaatan pulau-pulau kecil dan
perairan sekitarnya dalam rangka PMA; 

2.3. Mampu melakukan evaluasi dan 
pelaporan terkait penyiapan izin 
pemanfaatan pulau-pulau kecil dan 
perairan di sekitarnya dalam rangka 
PMA.

3 Menyiapkan rekomendasi izin 3.1. Mampu melaksanakan tahapan 
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lokasi pulau-pulau kecil dan 
pulau-pulau kecil terluar 
dengan luas di bawah 100 
km2

mekanisme penyiapan rekomendasi izin 
lokasi pulau-pulau kecil dan pulau-pulau 
kecil terluar dengan luas di bawah 100 
km2;

3.2. Mampu melaksanakan bimbingan 
teknis, supervisi, fasilitasi, koordinasi 
dan kerjasama dalam rangka penyiapan 
rekomendasi izin lokasi pulau-pulau 
kecil dan pulau-pulau kecil terluar 
dengan luas di bawah 100 km2; 

3.3. Mampu melakukan evaluasi dan 
pelaporan terkait penyiapan 
rekomendasi izin lokasi pulau-pulau 
kecil dan pulau-pulau kecil terluar 
dengan luas di bawah 100 km2.

4 Merumuskan, menyusun, dan 
mengevaluasi dan 
mensosialisasikan kebijakan, 
perangkat norma, standar 
prosedur, kriteria 
pemanfaatan pulau-pulau 
kecil dan perairan di 
sekitarnya, serta pulau-pulau 
kecil terluar.

4.1. Mampu merumuskan dan menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, cara kerja 
yang dijadikan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria pemanfaatan 
pulau-pulau kecil dan perairan 
sekitarnya, serta pulau-pulau kecil 
terluar;

4.2. Mampu melakukan evaluasi, 
menemukenali kelebihan dan 
kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara 
kerja terhadap pemanfaatan pulau-
pulau kecil dan perairan sekitarnya, 
serta pulau-pulau kecil terluar;

4.3. Mampu mensosialisasikan kebijakan, 
perangkat norma, standar, prosedur, 
kriteria pemanfaatan pulau-pulau kecil 
dan perairan sekitarnya, serta pulau-
pulau kecil terluar kepada stakeholders 
dan shareholders terkait.

5 Mengembangkan konsep, , 
kebijakan dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
pemanfaatan pulau-pulau 
kecil dan perairan di 
sekitarnya, serta pulau-pulau 
kecil terluar

5.1. Mampu mengidentifikasi dan 
menganalisis, teori, konsep, dan 
kebijakan pemanfaatan pulau-pulau 
kecil dan perairan sekitarnya, serta 
pulau-pulau kecil terluar;

5.2. Mampu berinovasi dan 
mengembangkan, konsep dan 
kebijakan pemanfaatan pulau-pulau 
kecil dan perairan sekitarnya, serta 
pulau-pulau kecil terluar;

5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama 
(nasional)/memberikan rekomendasi 
dalam implementasi kebijakan dan 
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pemecahan masalah dalam 
pemanfaatan pulau-pulau kecil dan 
perairan sekitarnya, serta pulau-pulau 
kecil terluar;
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Nama Kompetensi Penataan gugus pulau
Kode Kompetensi B.2.10
Definisi Kemampuan untuk menyiapkan bahan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan 
teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang identifikasi, penyiapan data potensi, desain 
pengembangan, koordinasi pengelolaan, fasilitasi 
sarana dan prasarana, dan fasilitasi implementasi 
penataan gugus pulau-pulau kecil dan terluar. 

SKALA

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar 
penataan gugus pulau-pulau 
kecil dan terluar 

1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, 
metode pengumpulan dan analisis data, 
peraturan dan kebijakan terkait, serta 
tahapan pelaksanaan dan mekanisme 
pengelolaan kawasan gugus pulau-pulau 
kecil dan terluar;

1.2. Mampu menjelaskan tahapan identifikasi 
penyusunan profil kawasan gugus pulau-
pulau kecil dan terluar;

1.3. Mampu mengumpulkan data dan 
informasi potensi, profil, dan kondisi 
sarana dan prasarana, status dan alokasi 
ruang di pulau-pulau kecil dan terluar.

2 Menyusun profil rencana 
penataan gugus pulau-pulau 
kecil dan terluar 

2.4. Mampu melaksanakan pengolahan, dan 
analisis data profil rencana pengelolaan 
kawasan gugus pulau-pulau kecil dan 
terluar;

2.5. Mampu melaksanakan tahapan 
penyusunan data profil rencana 
pengelolaan kawasan gugus pulau-pulau 
kecil dan terluar;  

2.6. Mampu menyusun profil rencana 
pengelolaan kawasan gugus pulau-pulau 
kecil dan terluar.

3 Menyusun rencana kegiatan 
penataan gugus pulau-pulau 
kecil dan terluar 

3.4. Mampu merancang kegiatan pengelolaan 
kawasan gugus pulau-pulau kecil dan 
terluar;

3.5. Mampu menkoordinasikan, memfasilitasi 
dan mensosialisasikan pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan kawasan gugus 
pulau-pulau kecil dan terluar;
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3.6. Mampu memecahkan masalah 
adminstratif dan teknis operasional yang 
timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan pengelolaan kawasan gugus 
pulau-pulau kecil dan terluar.   

4 Merumuskan, menyusun, dan 
mengevaluasi perangkat 
norma standar prosedur, 
kriteria penataan gugus 
pulau-pulau kecil dan terluar

4.4. Mampu merumuskan dan menyusun 
pedoman, petunjuk teknis, cara kerja 
yang dijadikan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria pelaksanaan pengelolaan 
kawasan gugus pulau-pulau kecil dan 
terluar;

4.5. Mampu melakukan evaluasi, 
menemukenali kelebihan dan kekurangan 
serta melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja terhadap 
pelaksanaan pengelolaan kawasan gugus 
pulau-pulau kecil dan terluar;

4.6. Mampu mensosialisasikan kebijakan, 
perangkat norma, standar, prosedur, 
kriteria pengelolaan kawasan gugus 
pulau-pulau kecil dan  terluar kepada 
stakeholders dan shareholders terkait.

5 Mengembangkan konsep, 
kebijakan dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
penataan gugus pulau-pulau 
kecil dan terluar.

5.4. Mampu mengidentifikasi dan 
menganalisis, teori, konsep, dan 
kebijakan pengelolaan kawasan gugus 
pulau-pulau kecil dan terluar serta 
pelaksanaannya, menemukenali 
kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikannya;

5.5. Mampu berinovasi dan mengembangkan 
,konsep dan kebijakan pengelolaan 
kawasan gugus pulau-pulau kecil dan 
terluar;

5.6. Mampu menjadi sumber rujukan utama 
(nasional)/memberikan rekomendasi 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pengelolaan 
kawasan gugus pulau-pulau kecil dan 
terluar.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Jasa Kelautan

Nama Kompetensi Penatagunaan Pemanfaatan Air Laut 

Kode Kompetensi B.3.1

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan,
menganalisis data dan informasi potensipemanfaatan 
air laut, menyusun peta potensi pemanfaatan air laut,
dan merumuskanrekomendasi pemanfaatan air laut.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar 
pemetaan potensi 
pemanfaatan air laut.

1.1 Mampu memahami konsep dasar 
pemetaan potensi pemanfaatan air laut, 
metode pengumpulan data, metode 
analisis, dan tata cara penyusunan 
pemetaan potensi pemanfaatan air laut;

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 
tahapan penyusunan peta potensi 
pemanfaatan air laut;

1.3 Mampu mengidentifikasi dampak 
terhadap ekosistem dan sosial ekonomi 
masyarakat akibat pemanfaatan air laut

1.4 Mampu mengumpulkan data potensi 
pemanfaatan air laut terkait fisika, kimia, 
dan biologi air laut serta ekosistem di 
sekitarnya.

2 Mampu menyusun peta 
potensi pemanfaatan air laut 
sesuai dengan pedoman 
kerja/petunjuk teknis

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, 
pengolahan, dan analisis data fisika, 
kimia, dan biologi air laut serta ekosistem 
di sekitarnya;

2.2 Mampu melaksanakan tahapan 
penyusunan peta potensi dalam bentuk 
data spasial 

2.3 Mampu menyusun simulasi pemodelan 
kegiatan pemanfaatan air laut;

2.4 Mampu menyusun peta potensi 
pemanfaatan air laut.

3 Mampu menyusun peta jalan 
pemanfaatan air laut.

3.1 Mampu merancang peta jalan 
pemanfaatan air laut;

3.2 Mampu mensosialisasikan dan 
mendapatkan dukungan stakeholder 
terkait untuk melaksanakan peta jalan 
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pemanfataan air laut;
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan peta jalan.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar,prosedur, kriteria 
pemanfaatan air laut.

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap 
kegiatan pemanfaatan air laut, 
menemukenali kelebihan dan 
kekurangan, melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja (substansi yang 
lebih effektif/effisien;

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan kegiatan pemanfaatan air 
laut;

4.3. Mampu memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait kegiatan pemanfaatan 
air laut.

5 Mengembangkan konsep, 
,kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah
pemanfaatan air laut

5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, , konsep, 
kebijakan pemanfaatan air laut serta 
pelaksanaannya, menemukenali 
kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikannya;

5.2. Mengembangkan , konsep dan kebijakan  
pemanfaatan air laut, meyakinkan 
stakeholder  dan shareholder terkait 
untuk menerima konsep,  dan kebijakan 
yang dikembangkan;

5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pemanfaatan 
air laut.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Jasa Kelautan

Nama Kompetensi Pemanfaatan Biofarmakologi

Kode Kompetensi B.3.2

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, 
menganalisis data dan informasi potensi pemanfaatan
biofarmakologi, menyusun peta potensi sebaran biota 
laut dan non biota untuk pemanfaatan biofarmakologi, 
dan merumuskan rekomendasi terkait pemanfaatan 
biofarmakologi. 

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar 
pemetaan potensi  
pemanfaatan biofarmakologi

1.1 Mampu memahami konsep dasar 
pemetaan potensi biota laut dan non biota 
untuk pemanfaatan biofarmakologi, 
metode pengumpulan data, metode 
analisis data, dan tata cara penyusunan 
peta potensi pemanfaatan biofarmakologi;

1.2 Mampu memahami pemanfaatan biota 
laut dan non biota untuk bahan obat 
(farmasi), food suplemen, kosmetik, dan 
industri lain yang memanfaatkannya;

1.3 Mampu menjelaskan langkah-langkah 
tahapan penyusunan peta potensi biota 
laut dan non biota untuk pemanfaatan
biofarmakologi;

1.4 Mampu mengumpulkan data potensi biota 
laut dan non biota untuk pemanfaatan
biofarmakologi.

2 Mampu menyusun peta 
potensi sebaran biota laut dan 
non biota untuk pemanfaatan
biofarmakologi sesuai dengan 
pedoman kerja/petunjuk teknis

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan dan 
analisis data potensi sebaran biota laut 
dan non biota untuk pemanfaatan
biofarmakologi sesuai metode;

2.2 Mampu melaksanakan tahapan 
penyusunan peta potensi dalam bentuk 
data spasial;

2.3 Mampu menyusun peta potensi sebaran 
biota laut dan non biota untuk 
pemanfaatan biofarmakologi.

3 Mampu menyusun peta jalan 
pemanfaatan biofarmakologi.

3.1 Mampu merancang peta jalan 
pemanfaatan biofarmakologi;

3.2 Mampu mensosialisasikan dan 
mendapatkan dukungan stakeholder terkait 
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untuk melaksanakan peta jalan 
pemanfaatan biofarmakologi;

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan peta jalan.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar, prosedur, dan kriteria 
pemanfaatan biofarmakologi

4.1. Mampu melakukan evaluasi, 
menemukenali kelebihan dan kekurangan, 
melakukan pengembangan atau perbaikan 
cara kerja (substansi yang lebih 
effektif/effisien) terhadap pemanfaatan
biofarmakologi;

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, instrumen dalam 
pemanfaatan biofarmakologi;

4.3. Mampu memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pemanfaatan 
biofarmakologi.

5 Mengembangkan kebijakan 
dalam pemanfaatan 
biofarmakologi 

5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, menemu
kenali kelebihan dan kekurangan dari, 
teori, konsep, kebijakan, pelaksanaan 
serta memberikan rekomendasi perbaikan 
terhadap pemetaan potensi dan peta jalan 
pemanfaatan biofarmakologi;

5. 2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan
pemanfaatan biofarmakologi, meyakinkan 
stakeholder  dan shareholder terkait untuk 
menerima konsep, teori dan kebijakan 
yang dikembangkan;

5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pemanfaatan 
biofarmakologi.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Jasa Kelautan

Nama Kompetensi Pengelolaan Kegiatan Reklamasi di Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil

Kode Kompetensi B.3.3

Definisi Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 
menganalisis data dan informasi kegiatan reklamasi, 
serta merumuskan rekomendasi teknis penerbitan izin 
reklamasi dan permasalahan reklamasi di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar
pengelolaan kegiatan 
reklamasi

1.1 Mampu memahami, peraturan-peraturan dan 
kebijakan yang berlaku;

1.2 Mampu memahami mekanisme dan prosedur 
pelaksanaan kegiatan reklamasi; 

1.3 Mampu memahami persyaratan pelaksanaan 
kegiatan reklamasi.

2 Mampu menyusun data 
base reklamasi

2.1 Mampu mengumpulkan data, identifikasi, 
mengolah dan menganalisis   informasi 
terkait kesesuaian ruang, aspek teknis, 
lingkungan dan sosial dan ekonomi;

2.2 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis 
permasalahan dari setiap lokasi reklamasi;

2.3 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis 
pembelajaran reklamasi di lokasi lain;

2.4 Mampu menyusun dan menyajikan data dan 
informasi lokasi reklamasi dalam bentuk peta, 
infografis, dan penyajian lainnya.

3 Mampu melakukan kajian 
teknis terhadap 
permohonan izin dan 
permasalahan reklamasi

3.1 Mampu mengidentifikasi dan memverifikasi 
dokumen persyaratan teknis permohonan 
perizinan reklamasi sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku;

3.2 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis 
permasalahan reklamasi;

3.3 Mampu menyusun kajian teknis dan 
rekomendasi terhadap permohonan izin 
reklamasi;
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3.4 Mampu menyusun kajian teknis dan 
rekomendasi terhadap permasalahan 
reklamasi.

4 Mampu mengevaluasi, 
menyiapkan dan menyusun 
perangkat norma standar, 
prosedur, dan kriteria 
dalam reklamasi 

4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali 
kelebihan dan kekurangan perangkat NSPK 
terkait reklamasi, melakukan pengembangan 
atau perbaikan ketentuan-ketentuan dalam 
pelaksanaan kegiatan reklamasi;

4.2 Mampu menyusun peraturan perundangan, 
pedoman, petunjuk teknis, metode kerja yang 
dijadikan norma, standar, prosedur, 
instrumen dalam penerbitan izin reklamasi;

4.3 Mampu menyusun peraturan perundangan, 
pedoman, petunjuk teknis, metode kerja yang 
dijadikan norma, standar, prosedur, 
instrumen dalam pelaksanaan kegiatan 
reklamasi;

4.4 Mampu menyusun peraturan perundangan, 
pedoman, petunjuk teknis, metode kerja yang 
dijadikan norma, standar, prosedur, 
instrumen dalam monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan reklamasi;

4.5 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait
penyusunan dan pelaksanaan NSPK. 

5 Mampu melaksanakan 
monitoring dan evaluasi 
terhadap izin reklamasi 
yang telah terbit dan 
permasalahan reklamasi

5.1 Mampu melaksanakan monitoring dan 
evaluasi terhadap izin yang telah diterbitkan

5.2 Mampu melaksanakan monitoring dan 
evaluasi terhadap permasalahan reklamasi

5.3 Mampu menyusun rekomendasi hasil 
monitoring dan evaluasi baik terhadap izin 
yang telah diterbitkan maupun permasalahan 
reklamasi
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Jasa Kelautan

Nama Kompetensi Penataan Bangunan dan Instalasi Laut

Kode Kompetensi B.3.4

Definisi Kemampuan mengumpulkan, mengidenfikasi, 
menganalisis data dan informasi, serta merumuskan 
rekomendasi teknis izin penempatan bangunan dan 
instalasi laut

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep 
dasar bangunan dan 
instalasi laut

1.1 Mampu memahami konsep dasar, peraturan-
peraturan, mekanisme, dan prosedur pendirian/
penempatan bangunan dan instalasi laut; 

1.2 Mampu menjelaskan jenis, fungsi, struktur, dan 
sifat menetapnya bangunan dan instalasi laut;

1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait 
lokasi pendirian/penempatan bangunan laut;

1.4 Mampu mengidentifikasi dan memverifikasi 
persyaratan teknis dokumen permohonan 
pendirian/penempatan bangunan dan instalasi 
laut.

2 Mampu menyusun 
peta tematik dan 
infografis lokasi 
bangunan dan instalasi 
laut

2.1 Mampu mengolah dan menganalisis data terkait 
pertimbangan pendirian dan/atau penempatan 
meliputi kesesuaian lokasi, perlindungan dan 
kelestarian sumber daya kelautan, keamanan 
terhadap bencana di laut, keselamatan 
pelayaran dan lindungan lingkungan, 
perlindungan masyarakat, dan wilayah 
pertahanan negara;

2.2 Mampu menyusun dan menyajikan data dan 
informasi pendirian dan/atau penempatan 
bangunan dan instalasi laut.

3 Mampu melakukan 
kajian teknis terhadap 
permohonan izin 
pendirian dan/atau 
penempatan bangunan 
dan instalasi laut

3.1 Mampu menganalisis persyaratan teknis 
pendirian dan/atau penempatan bangunan laut 
meliputi persyaratan lingkungan, sosial, serta 
mekanisme palaksanaan, peta RZWP3K/RTRW, 
menganalisis lokasi-lokasi yang akan dilakukan 
pendirian dan/atau penempatan bangunan dan 
instalasi laut serta menyusun persyaratannya;

3.2 Mampu menyusun dokumen kajian teknis 
terhadap perizinan pendirian dan/atau 
penempatan bangunan dan instalasi laut;

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
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yang timbul dan mengambil keputusan terkait izin 
pendirian dan/atau penempatan bangunan dan 
instalasi laut;

3.4 Melakukan monitoring terhadap kelangsungan 
fungsi bangunan laut serta pengaruh bangunan 
laut terhadap ekosistem laut dan dalam 
menyusun bahan evaluasi bangunan laut.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar, prosedur, dan 
kriteria dalam pendirian 
dan/atau penempatan 
bangunan bangunan 
dan instalasi laut

4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemu kenali 
kelebihan dan kekurangan, melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja dalam 
pendirian dan/atau penempatan bangunan dan 
instalasi laut;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrumen dalam pendirian dan/atau 
penempatan bangunan bangunan dan instalasi 
laut;

4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
dalam pendirian dan/atau penempatan bangunan 
dan instalasi laut. 

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, dan 
menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah
bangunan dan instalasi 
laut

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, 
kebijakan bangunan dan instalasi laut serta 
pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan 
kekurangan serta rekomendasi perbaikanya;

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan, 
meyakinkan stakeholder  dan shareholder terkait 
untuk menerima konsep,  dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)
/memberikan rekomendasi dalam implementasi 
kebijakan dan pemecahan masalah dalam 
penempatan/pendirian bangunan dan instalasi 
laut, serta menerapkan pendekatan inter dan 
multidisipliner dalam perencanaan kegiatan 
reklamasi bangunan dan instalasi laut.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Jasa Kelautan

Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

Nama Kompetensi Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam BMKT

Kode Kompetensi B.3.5

Definisi Kemampuan mengumpulkan,mengindentifikasi, 
menganalisis data dan informasi BMKT, serta 
merumuskan dan mengembangkan kebijakan 
pengelolaan BMKT.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar
dalam pengelolaan BMKT

1.1 Mampu mengenali BMKT, memahami 
konsep dasar, peraturan-peraturan, 
mekanisme, dan prosedur dalam 
pengangkatan dan pemanfaatan BMKT;

1.2 Mampu menjelaskan dasar-dasar 
pekerjaan bawah air, konsep survei, 
pengangkatan dan pemanfaatan BMKT;

1.3 Mampu mengumpulkan data,  informasi 
terkait lokasi, asal, dan kondisi BMKT, 
bahan pendukung pemanfaatan BMKT, 
kondisi fisik perairan, sosial-ekonomi, dan 
ekosistem di lokasi BMKT.

2 Mampu mengimplementasikan 
rencana pengelolaan BMKT

2.1 Mampu menganalisis data dan informasi 
hasil survei BMKT;

2.2 Mampu menyusun peta lokasi dan 
katalog BMKT.

3 Mampu menyusun peta 
kesesuaian ruang BMKT

3.1 Mampu menyusun rencana pengelolaan
BMKT meliputi kegiatan survei, 
pengangkatan, dan pemanfaatan BMKT
secara in-situ dan ex-situ;

3.2 Mampu menelaah rencana
pengembangan potensi dan rencana 
pemanfaatan BMKT;

3.3 Mampu mensosialisasikan dan 
mendapatkan dukungan stakeholder 
terkait pengelolaan BMKT;

3.4 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pengelolaan BMKT.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 

4.1 Mampu melakukan evaluasi, 
menemukenali kelebihan dan kekurangan 
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standar, prosedur, dan kriteria 
dalam pengelolaan BMKT

serta melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja terhadap 
pengelolaan BMKT;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, dan instrumen 
pengelolaan BMKT;

4.3 Mampu memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder dalam pengelolaan BMKT.

5 Mengembangkan konsep, 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah
pengelolaan BMKT

5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis , 
konsep, dan kebijakan pengelolaan 
BMKT serta pelaksanaannya, menemu
kenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikanya;

5.2 Mengembangkan , konsep dan kebijakan  
pengelolaan BMKT, meyakinkan 
stakeholder  dan shareholder terkait 
untuk menerima konsep,  dan kebijakan 
yang dikembangkan;

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)
/rekomendasi dalam implementasi 
kebijakan dan pemecahan masalah 
pengelolaan BMKT.



KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

46

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Jasa Kelautan

Nama Kompetensi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Wisata 
Bahari

Kode Kompetensi B.3.6

Definisi Kemampuan mengumpulkan, mengindentifikasi, 
menganalisis data dan informasi serta merumuskan 
kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan wisata 
bahari yang berkelanjutan

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami potensi 
wisata bahari di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau 
kecil

1.1 Memahami konsep dasar pesisir dan laut 
sesuai dengan Integrated Coastal 
Management;

1.2 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode 
pengumpulan dan analisis data, peraturan dan 
kebijakan terkait, serta tahapan 
pelaksanaandan mekanisme pengembangan 
wisata bahari;

1.3 Mampu menjelaskan terkait zonasi 
pemanfaatan wilayah pesisir dan ruang laut 
untuk kegiatan wisata bahari, peta kegiatan 
wisata bahari (jenis dan lokasi);

1.4 Mampu mengumpulkan data untuk 
pengembangan wisata bahari meliputi 
aksesibilitas, aminities, atraksi, serta data daya 
dukung lainnya yang terkait.

2 Mampu memetakan 
potensi lokasi wisata 
bahari

2.1 Mampu mengidentifikasi, mengolah dan 
menganalisis data potensi dan daya dukung 
wilayah pesisir dan ruang laut untuk kegiatan 
wisata bahari dan mengelompokkan jenis-jenis 
wisata bahari sesuai dengan potensi;

2.2 Mampu menerapkan prinsip pengelolaan wisata 
bahari secara Co-ownership, Co-operation, Co-
responsibillity; 

2.3 Mampu menginterpretasi kegiatan wisata bahari 
sesuai potensi dan daya dukung;

2.4 Mampu menyusun rencana pengembangan 
wisata bahari.

3 Mampu menyusun
konsep dasar
pengembangan wisata 
bahari

3.1 Mampu menganalisis dan melakukan penilaian 
potensi dari aspek fisik dan sosial untuk 
pengembangan wisata bahari.

3.2 Mampu melakukan kajian terhadap perizinan 
dalam kegiatan wisata bahari sesuai dengan 
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prinsip-prinsip pengelolaan wisata bahari 
berkelanjutan;

3.3 Mampu merumuskankonsep pengembangan 
wisata bahari dan fasilitasi investasi serta 
fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan 
wisata bahari berdasarkan Integrated Coastal 
Management.

3.4 Mampu melibatkan peran masyarakat dan 
stakeholder dalam pengelolaan wisata bahari 
berkelanjutan;

3.5 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan pengembangan 
wisata bahari.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun perangkat 
norma standar, prosedur, 
dan kriteria dalam 
pengembangan wisata 
bahari

4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali 
kelebihan dan kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
terhadap pengembangan wisata bahari;

4.2. Mampu mengevaluasi dampak kegiatan wisata 
bahari terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan 
budaya.

4.3. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen pengembangan wisata 
bahari;

4.4. Mampu memberikan bimbingan dan 
pendampingan kepada instansi lain atau 
stakeholder dalam pengelolaan dan 
pengembangan wisata bahari berkelanjutan. 

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi serta 
pemecahan 
masalahpengembangan 
wisata bahari

5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, , konsep,
dan kebijakan pengembangan wisata bahari 
serta pelaksanaannya, menemukenali 
kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikanya;

5.2. Mengembangkan , konsep dan kebijakan  
pengembangan wisata bahari, meyakinkan 
stakeholder  dan shareholder terkait untuk 
menerima konsep,  dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.3. Mampu melakukan konsultasi public dan 
menyimpulkan kebijakan dan regulasi yang 
perlu diambil;

5.4. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)
/rekomendasi dalam implementasi kebijakan 
dan pemecahan masalah dalam 
pengembangan wisata bahari.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Konservasi Dan KeanekaragamanHayati Laut

Nama Kompetensi Pengelolaan, Zonasi, dan Pencadangan Kawasan 
Konservasi

Kode Kompetensi B.4.1

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, 
menganalisis data dan informasi, serta merumuskan 
kebijakan terkait pengelolaan,  zonasi, dan pencadangan 
kawasan konservasi nasional dan daerah.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar
pengelolaan,  zonasi, dan 
pencadangan kawasan 
konservasi nasional dan 
daerah

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode 
pengumpulan dan analisis data, peraturan 
dan kebijakan terkait, serta tahapan 
pengelolaan,  zonasi, dan pencadangan 
kawasan konservasi nasional dan daerah;

1.2 Mampu menjelaskan kriteria kawasan 
konservasi berdasarkan kriteria ekologi, sosial 
budaya, dan ekonomi, jenis-jenis data biologi, 
fisika, dan ekologi di kawasan konservasi;

1.3 Mampu mengumpulkan serta mengidentifikasi 
data dan informasi terkait isu dan 
permasalahan dalam pengelolaan kawasan 
konservasi. 

2 Kemampuan untuk 
menganalisis  data dan 
informasi terkait kawasan 
konservasi perairan

2.1 Mampu mengolah dan menganalisis data 
berdasarkan kriteria dalam menentukan 
kategori dan jenis kawasan konservasi; 

2.2 Mampu menginterpretasi hasil analisis data 
potensi  sebagai rujukan dalam pengelolaan 
dan zonasi kawasan konservasi nasional dan 
daerah;

2.3 Mampu menginterpretasi hasil analisis data 
potensi  sebagai  rujukan dalam 
pencadangan kawasan konservasi nasional 
dan daerah.

3 Mampu membuat  
pemetaanan serta rencana 
pengelolaan, zonasi, dan 
pencadangan kawasan 
konservasi

3.1 Mampu membuat pemetaanan kawasan 
konservasi nasional dan daerah;

3.2 Mampu merumuskan rencana  pengelolaan, 
zonasi, dan pencadangan kawasan 
konservasi; 

3.3 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan 
dukungan stakeholder terkait pengelolaan, 
zonasi, dan pencadangan kawasan 
konservasi;
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3.4 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pengelolaan, zonasi, dan 
pencadangan kawasan konservasi.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar, prosedur, 
dan kriteria pengelolaan, 
zonasi, dan pencadangan 
kawasan konservasi

4.4. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali 
kelebihan dan kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
terhadap pengelolaan, zonasi, dan 
pencadangan kawasan konservasi;

4.5. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, dan instrumen pengelolaan, 
zonasi, dan pencadangan kawasan 
konservasi;

4.6. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
pengelolaan, zonasi, dan pencadangan 
kawasan konservasi.

5 Mengembangkan konsep, 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
pengelolaan, zonasi, dan 
pencadangan kawasan 
konservasi

5.7 Mengidentifikasi dan menganalisis , konsep,
dan kebijakan pengelolaan, zonasi, dan 
pencadangan kawasan konservasi serta 
pelaksanaannya, menemukenali kelebihan 
dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikannya;

5.8 Mengembangkan , konsep dan kebijakan  
pengelolaan, zonasi, dan pencadangan 
kawasan konservasi, meyakinkan 
stakeholder  dan shareholder terkait untuk 
menerima konsep,  dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.9 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)
/memberikan rekomendasi dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam pengelolaan, zonasi, dan 
pencadangan kawasan konservasi.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Konservasi Dan KeanekaragamanHayati Laut

Nama Kompetensi Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan

B.4.2

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, 
menganalisis data dan informasi, serta merumuskan 
kebijakan terkait perlindungan dan pelestarian jenis 
ikan.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar 
perlindungan dan pelestarian 
jenis ikan

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
metode pengumpulan dan analisis data,
peraturan dan kebijakan terkait, serta 
tahapan pelaksanaandan mekanisme 
perlindungan dan pelestarian jenis ikan;

1.2 Mampu menjelaskan kriteria jenis ikan 
yang dilindungi, terancam punah, langka , 
dan endemik beserta lokasinya, jenis-
jenis ikan yang terdapat dalam apendix 
CITES serta lokasinya;

1.3 Mampu menginventarisir dan mengumpul
kan data dan informasi terkait jenis-jenis 
ikan yang terancam punah, langka, dan 
endemik beserta lokasinya.

2 Kemampuan untuk  
melaksanakan penanganan 
jenis ikan dilindungi dan 
dilestarikan

2.1 Mampu mengklasifikasikan jenis ikan 
yang dilindungi, terancam punah, langka, 
dan endemik

2.2 Mampu menangani mamalia laut ter
dampar, perdagangan jenis ikan 
dilindungi, dan melakukan pelestarian 
jenis ikan

2.3 Mampu mengolah data dan informasi 
terkait jenis-jenis ikan yang terancam 
punah, langka, dan endemik beserta 
lokasinya

3 Kemampuan untuk menyusun 
kajian teknis penetapan status 
perlindungan jenis dan genetik 
ikan

3.1 Mampu menganalisis data dan informasi 
terkait jenis-jenis ikan yang dilindungi dan 
termasuk dalam Appendix CITES;

3.2 Mampu menyusun dokumen kajian teknis 
terhadap penetapan status perlindungan 
jenis ikan yang akan dilindungi terancam 
punah, langka, dan endemik beserta 
lokasinya;

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
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operasional yang timbul dan mengambil 
keputus dalamupaya perlindungan dan 
pelestarian jenis ikan yang dilindungi, 
terancam punah, langka, endemik, dan 
apendix CITES serta lokasinya.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar, prosedur, dan kriteria 
dalam pelaksanaan 
perlindungan dan pelestarian 
jenis ikan

4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemu 
kenali kelebihan dan kekurangan, 
melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja dalam pelaksanaan 
perlindungan dan pelestarian jenis ikan;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan perlindungan dan peles-
tarian jenis ikan;

4.3 Mampu menyusun konsep monitoring dan 
evaluasi proses pelaksanaan 
perlindungan dan pelestarian jenis ikan;

4.4 Mampu memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pelaksanaan 
perlindungan dan pelestarian jenis ikan.

5 Kemampuan untuk 
mengembangkan konsep dan 
kebijakan dalam penetapan 
status perlindungan jenis dan 
genetik ikan

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis , konsep, 
kebijakan perlindungan jenis dan genetik 
ikan serta pelaksanaannya menemu
kenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikanya.

5.2 Mengembangkan , konsep dan kebijakan, 
meyakinkan stakeholder  terkait untuk 
menerima konsep,  dan kebijakan yang 
dikembangkan terkait perlindungan jenis 
dan genetik ikan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)
/memberikan rekomendasi dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam perlindungan jenis dan 
genetik ikan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Konservasi Dan KeanekaragamanHayati Laut

Nama Kompetensi Pemanfaatan Kawasan Konservasi 

Kode Kompetensi B.4.3

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, 
menganalisis data dan informasi, serta merumuskan 
kebijakan terkait pemanfaatan kawasan konservasi.

1 Memahami konsep dasar
pemanfaatan kawasan 
konservasi

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
metode pengumpulan dan analisis data,
peraturan dan kebijakan terkait, serta 
tahapan pelaksanaan dan mekanisme 
pemanfaatan kawasan konservasi;

1.2 Mampu menjelaskan variabel daya 
dukung dan daya tampung pemanfaatan 
kawasan konservasi dan perizinan 
pemanfaatan kawasan konservasi;

1.3 Mampu mengumpulkan data potensi 
pemanfaatan ruang di dalam kawasan 
konservasi, data variabel daya dukung 
dan daya tampung pemanfaatan kawasan 
konservasi, serta data informasi terkait 
sosial ekonomi masyarakat di kawasan 
konservasi dan sekitarnya;

1.4 Mampu mengumpulkan bahan, data dan 
informasi terkait sosialisasi dan 
bimbingan teknis pemanfaatan kawasan 
konservasi.

2 Mampu menganalisis data dan 
informasi potensi, daya dukung, 
daya tampung dan perizinan 
pemanfaatan kawasan 
konservasi

2.1 Mampu mengolah data dan informasi 
terkait potensi, variabel daya dukung, 
variabel daya tampung pemanfaatan 
kawasan konservasi, serta data informasi 
sosial ekonomi masyarakat di sekitar 
kawasan konservasi;

2.2 Mampu menganalisis data dan informasi 
terkait potensi, daya dukung, dan daya 
tampung pemanfaatan kawasan 
konservasi, data dan informasi terkait 
sosial ekonomi masyarakat di sekitar 
kawasan konservasi;

2.3 Mampu menganalisis data dan informasi 
perizinan pemanfaatan kawasan 
konservasi;

2.4 Mampu menganalisis bahan, data dan 
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informasi terkait sosialisasi dan 
bimbingan teknis pemanfaatan kawasan 
konservasi;

2.5 Mampu membuat profil umum 
pemanfaatan kawasan konservasi.

3 Mampu menyusun rencana 
teknis dan telaahan perizinan 
pemanfaatan kawasan 
konservasi

3.1 Mampu menyusun kajian teknis daya 
dukung dan daya tampung pemanfaatan 
kawasan konservasi;

3.2 Mampu menyusun telaahan perizinan 
pemanfaatan kawasan konservasi;

3.3 Mampu merancang kegiatan 
pemanfaatan kawasan konservasi;

3.4 Mampu mensosialisasikan dan 
mendapatkan dukungan stakeholder 
terkait pemanfaatan kawasan konservasi;

3.5 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pemanfaatan kawasan 
konservasi.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar, prosedur, dan kriteria 
pemanfaatan kawasan 
konservasi

4.1. Mampu melakukan evaluasi, 
menemukenali kelebihan dan kekurangan 
serta melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja terhadap 
pemanfaatan kawasan konservasi;

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, dan instrumen 
pemanfaatan kawasan konservasi;

4.3. Mampu memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pemanfaatan kawasan 
konservasi.

5 Mengembangkan konsep, , 
kebijakan, dan menjadi sumber 
rujukan untuk implementasi serta 
pemecahan masalah 
pemanfaatan kawasan 
konservasi 

5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis , 
konsep, dan kebijakan pemanfaatan 
kawasan konservasi serta 
pelaksanaannya menemukenali kelebihan 
dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikanya;

5.2. Mengembangkan , konsep dan kebijakan  
pemanfaatan kawasan konservasi, 
meyakinkan stakeholder  dan shareholder 
terkait untuk menerima konsep,  dan 
kebijakan yang dikembangkan;

5.3. Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional)/memberikan rekomendasi 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah pemanfaatan 
kawasan konservasi.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Konservasi Dan KeanekaragamanHayati Laut

Nama Kompetensi Pemanfaatan Jenis Ikan

Kode Kompetensi B.4.4

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, 
menganalisis data dan informasi, serta merumuskan 
kebijakan terkait pemanfaatan jenis ikan.

1 Memahami konsep dasar 
pemanfaatan jenis ikan

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
metode pengumpulan dan analisis data,
peraturan dan kebijakan terkait, serta 
tahapan pelaksanaan dan mekanisme
pemanfaatan jenis ikan;

1.2 Memahami habitat dan sebaran jenis 
ikan dilindungi, terancam punah, langka, 
dan endemik;

1.3 Mampu mengumpulkan data populasi, 
habitat, dan sebaran jenis ikan
dilindungi, terancam punah, langka, dan 
endemik.

2 Mampu menganalisis data dan 
informasi potensi pemanfaatan 
jenis ikan

2.1 Mampu mengidentifikasi jenis ikan 
dilindungi, terancam punah, langka, dan 
endemik;

2.2 Mampu mengolah dan menganalisis data 
dan informasi populasi, habitat, dan 
sebaran jenis ikan dilindungi, terancam 
punah, langka, dan endemik sesuai 
metode;

2.3 Mampu menyusun rencana aktivitas 
pelayanan pemanfaatan jenis ikan.

3 Mampu menyusun kajian teknis 
pemanfaatan jenis ikan 

3.1 Mampu melakukan kajian teknis 
terhadap populasi, habitat, dan sebaran 
jenis ikan dilindungi, terancam punah, 
langka, dan endemik;

3.2 Mampu mensosialisasikan (penyadaran 
masyarakat) dan mendapatkan 
dukungan stakeholder terkait 
pemanfaatan jenis ikan;

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pemanfaatan jenis 
ikan.

4 Mampu mengevaluasi dan 4.4. Mampu melakukan evaluasi, 
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menyusun perangkat norma 
standar, prosedur, dan kriteria 
dalam pemanfaatan jenis ikan

menemukenali kelebihan dan 
kekurangan serta melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara 
pemanfaatan jenis ikan;

4.5. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, dan instrumen 
pelaksanaan pemanfaatan jenis ikan;

4.6. Mampu memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pemanfaatan jenis 
ikan.

5 Mampu mengembangkan 
konsep, kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta pemecahan 
masalah dalam pemanfaatan 
jenis ikan

5.4. Mengidentifikasi dan menganalisis , 
konsep, dan kebijakan pemanfaatan 
jenis ikan serta pelaksanaannya, 
menemukenali kelebihan dan 
kekurangan serta rekomendasi 
perbaikannya;

5.5. Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
pemanfaatan jenis ikan, meyakinkan 
stakeholder  terkait untuk menerima 
konsep,  dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.6. Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional)/memberikan rekomendasi 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah pemanfaatan jenis 
ikan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Konservasi Dan KeanekaragamanHayati Laut

Nama Kompetensi Perencanaan Konvensi dan Jejaring Konservasi

Kode Kompetensi B.4.5

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan, meng
inventarisasi, menganalisis data dan informasi , serta 
merumuskan kebijakan dan evaluasi perencanaan 
konvensi dan jejaring konservasi.

1 Memahami konsep dasar
konvensi danjejaring konservasi

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
metode pengumpulan dan analisis data,
peraturan dan kebijakan terkait, serta 
tahapan pelaksanaan dan mekanisme
pelaksanaan dan mekanisme konvensi 
dan kerjasama konservasi jejaring dan 
kemitraan konservasi;

1.2 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
metode pengumpulan dan analisis data, 
peraturan dan kebijakan terkait, serta 
tahapan pelaksanaan dan mekanisme 
konvensi dan kerjasama konservasi;

1.3 Mengetahui tahapan pelaksanaanan 
kegiatan pembentukan jejaring dan 
kemitraan kawasan konservasi;

1.4 Mampu mengumpulkan data dan 
informasi terkait isu, permasalahan dan 
potensi pembentukan jejaring dan 
kemitraan konservasi serta pelaksanaan 
konservasi dan kerjasama konservasi.

2 Mampu melaksanakan kegiatan 
konvensi dan jejaring konservasi 

2.1 Mampu menyusun materi konvensi dan 
jejaring kawasan konservasi;

2.2 Mampu menganalisis data dan informasi 
terkait isu, permasalahan dan potensi 
pembentukan jejaring dan kemitraan
konservasi serta pelaksanaan 
konservasi dan kerjasama konservasi.

3 Mampu merancang kegiatan                                        
konvensi dan jejaring konservasi

3.1 Mampu menyusun rencana kegiatan 
jejaring dan  kemitraan kawasan
konservasi;

3.2 Mampu menyusun rencana kegiatan 
konvensi dan kerjasama konservasi;

3.3 Mampu mensosialisasikan dan 
mendapatkan dukungan stakeholder 
terkait pembentukan jejaring dan 
kemitraan kawasan konservasi serta 
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pelaksanaan konservasi dan kerjasama 
konservasi;

3.4 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan konvensi 
dan jejaring konservasi

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar, prosedur, dan kriteria 
dalam pelaksanaan konvensi 
dan jejaring konservasi

4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemu
kenali kelebihan dan kekurangan serta 
melakukan pengembangan dalam 
pelaksanaan konvensi dan jejaring 
konservasi yang lebih efektif dan efisien;

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, dan instrumen 
pelaksanaan konvensi dan jejaring 
konservasi;

4.3. Mampu memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pelaksanaan 
konvensi dan jejaring konservasi;

5 Mampu mengembangkan 
konsep, kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta pemecahan 
masalah dalam pelaksanaan 
konvensi dan jejaring konservasi

5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, 
konsep, dan kebijakan dalam 
pelaksanaan konvensi dan jejaring 
konservasi serta pelaksanaannya, 
menemukenali kelebihan dan 
kekurangan serta rekomendasi 
perbaikannya;

5.2. Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
dalam pelaksanaan konvensi dan 
jejaring konservasi, meyakinkan 
stakeholder  dan shareholder terkait 
untuk menerima konsep,  dan kebijakan 
yang dikembangkan;

5.3. Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional)/memberikan rekomendasi
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam 
pelaksanaan konvensi dan jejaring 
konservasi.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Nama Kompetensi : Pengelolaan Sumberdaya Ikan Perairan Darat;

Kode Kompetensi : B.5.1

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi,  mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan 
perikanan, penyediaan keragaan tematik perikanan
tangkap, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi 
pengelolaan perikanan di perairan darat, strategi 
pemanfaatan stok sumber daya ikan, serta pemulihan 
dan pengkayaan sumber daya ikan di perairan darat.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah 
dan menganalisis bahan 
rencana pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya 
ikan perairan darat

1. 1 Mampu melakukan identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan dan analisis 
bahan rencana pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan perairan 
darat;

1. 2 Mampu berkoordinasi melaksanakan 
kegiatan operasional, evaluasi pengelolaan 
dan pemanfaatan sumberdaya ikan 
perairan darat. 

1. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan rencana, pelaksanaan kegiatan 
operasional, evaluasi pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan perairan 
darat.

2 Mampu menganalisis dan 
menyiapkan bahan rencana 
pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya 
ikan perairan darat

2. 1 Mampu menyiapkan bahan analisis teknis 
rencana pengelolaan dan pemanfaatan 
sumberdaya ikan perairan darat.

2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan perairan 
darat.

2. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan rencana, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan perairan 
darat.

3 Mampu menganalisis dan 
menyusun bahan rencana 
pengelolaan dan 

3. 1 Mampu menyusun bahan analisis teknis 
rencana, evaluasi dan supervisi 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 
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pemanfaatan sumberdaya 
ikan perairan darat

ikan perairan darat.
3. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, 

evaluasi, supervisi pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan perairan 
darat.

3. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
teknis rencana, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan perairan 
darat.

4 Mampu menganalisis dan 
melaksanakan penyusunan 
bahan rumusan kebijakan 
rencana pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya 
ikan perairan darat

4. 1 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan perairan 
darat.

4. 2 Mampu menyusun rumusan bahan 
kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan 
sumberdaya ikan perairan darat.

4. 3 Mampu menyusun laporan hasil rumusan 
bahan kebijakan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan perairan 
darat.

5 Mampu merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan 
pengelolaan dan  
pemanfaatan sumberdaya 
ikan perairan darat

5. 1 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan perairan 
darat.

5. 2 Mampu merumuskan kebijakan 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 
ikan perairan darat.

5. 3 Mampu menerapkan rumusan kebijakan 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 
ikan perairan darat.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Nama Kompetensi : Pengelolaan Sumberdaya Ikan Laut Pedalaman, Teritorial 
dan Perairan Kepulauan;

Kode Kompetensi : B.5.2

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi,  mengumpulkan, mengolah, 
menganalisis, merumuskan dan melaksanakan
kebijakanpelaksanaan rencana pengelolaan perikanan, 
rencana dan pelaksanaan penataan andon penangkapan 
ikan dan rumpon, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan 
sumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan 
perikanan, strategi pemanfaatan stok sumber daya 
perikanan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber daya 
ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah 
dan menganalisis bahan 
rencana pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya 
ikan laut pedalaman, 
teritorial dan perairan 
kepulauan

1. 1 Mampu melakukan identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan dan analisis 
bahan rencana pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan laut 
pedalaman, teritorial dan perairan 
kepulauan. 

1. 2 Mampu berkoordinasi melaksanakan 
kegiatan operasional, evaluasi pengelolaan 
dan pemanfaatan sumberdaya ikan laut 
pedalaman, teritorial dan perairan 
kepulauan.

1. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan rencana, pelaksanaan kegiatan 
operasional, evaluasi pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan laut 
pedalaman, teritorial dan perairan 
kepulauan.

2 Mampu menganalisis dan 
menyiapkan bahan rencana 
pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya 
ikan laut pedalaman, 
teritorial dan perairan 
kepulauan

2. 1 Mampu menyiapkan bahan analisis teknis 
rencana pengelolaan dan pemanfaatan 
sumberdaya ikan laut pedalaman, teritorial 
dan perairan kepulauan.

2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan laut 
pedalaman, teritorial dan perairan 
kepulauan.

2. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan rencana, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan 
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pemanfaatan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan laut 
pedalaman, teritorial dan perairan 
kepulauan.

3 Mampu menganalisis dan 
menyusun bahan rencana 
pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya 
ikan laut pedalaman, 
teritorial dan perairan 
kepulauan

3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan dan 
analisis teknis rencana pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan laut 
pedalaman, teritorial dan perairan 
kepulauan.

3. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan laut 
pedalaman, teritorial dan perairan 
kepulauan.

3. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
teknis rencana, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan laut 
pedalaman, teritorial dan perairan 
kepulauan.

4 Mampu menganalisis dan 
melaksanakan penyusunan 
bahan rumusan kebijakan 
rencana pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya 
ikan laut pedalaman, 
teritorial dan perairan 
kepulauan

4. 1 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan laut 
pedalaman, teritorial dan perairan 
kepulauan.

4. 2 Mampu menyusun rumusan kebijakan 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 
ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan 
kepulauan.

4. 3 Mampu menyusun laporan hasil rumusan 
bahan kebijakan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan laut 
pedalaman, teritorial dan perairan 
kepulauan.

5 Mampu merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan 
pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya 
ikan laut pedalaman, 
teritorial dan perairan 
kepulauan

5. 1 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan laut 
pedalaman, teritorial dan perairan 
kepulauan.

5. 2 Mampu merumuskan kebijakan 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 
ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan 
kepulauan.

5. 3 Mampu menerapkan rumusan kebijakan 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 
ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan 
kepulauan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Nama Kompetensi : Pengelolaan Sumberdaya Ikan ZEEI dan Laut Lepas;

Kode Kompetensi : B.5.3

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, 
menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan
rencana pengelolaan perikanan, kolaborasi pengelolaan 
perikanan, dan strategi pemanfaatan stok sumber daya 
ikan di ZEEI dan laut lepas serta sumber daya ikan yang 
penyebarannya mencapai negara lain atau yang berupaya 
jauh melintasi batas negara.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah 
dan menganalisis bahan 
rencana pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya 
ikan ZEEI dan laut lepas

1. 1 Mampu melakukan identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan dan analisis 
bahan rencana pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan 
laut lepas.

1. 2 Mampu berkoordinasi melaksanakan 
kegiatan operasional, evaluasi pengelolaan 
dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI 
dan laut lepas.

1. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan rencana, pelaksanaan kegiatan 
operasional, evaluasi pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan 
laut lepas.

2 Mampu menganalisis dan 
menyiapkan bahan rencana 
pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya 
ikan ZEEI dan laut lepas

2.1 Mampu menyiapkan bahan analisis teknis 
rencana pengelolaan dan pemanfaatan 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 
ikan ZEEI dan laut lepas.

2.2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan 
laut lepas.

2.3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan rencana, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan 
laut lepas.

3 Mampu menganalisis dan 
menyusun bahan rencana 
pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya 

3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan dan 
analisis teknis rencana pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan 
laut lepas.
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ikan ZEEI dan laut lepas 3. 2 Mampu menyusun bahan analisis teknis 
rencana, evaluasi dan supervisi 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 
ikan ZEEI dan laut lepas.

3. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
teknis rencana, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan 
laut lepas.

4 Mampu menganalisis dan 
melaksanakan penyusunan 
bahan rumusan kebijakan 
rencana pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya 
ikan ZEEI dan laut lepas

4. 1 Mampu merumuskan bahan kebijakan 
penanganan persoalan teknis pengelolaan 
dan pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI 
dan laut lepas.

4. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan 
laut lepas.

4. 3 Mampu menyusun laporan hasil rumusan 
bahan kebijakan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan 
laut lepas.

5 Mampu merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan 
pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya 
ikan ZEEI dan laut lepas

5. 1 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan ZEEI dan 
laut lepas.

5. 2 Mampu merumuskan kebijakan 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 
ikan ZEEI dan laut lepas.

5. 3 Mampu merumuskan pelaksanaan 
kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan 
sumberdaya ikan ZEEI dan laut lepas.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Nama Kompetensi : Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Kode Kompetensi : B.5.4

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi,  mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan pemantauan dan analisis 
pengelolaan sumber daya ikan, pengumpulan data 
logbook penangkapan ikan, pengumpulan data 
penangkapan ikan oleh observer, dan alokasi sumber 
daya ikan.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah dan 
menganalisis bahan rencana 
pelaksanaan pemantauan dan 
analisis pengelolaan 
sumberdaya ikan

1. 1 Mampu melakukan identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan dan analisis 
bahan rencana pelaksanaan pemantauan 
dan analisis pengelolaan sumberdaya 
ikan. 

1. 2 Mampu berkoordinasi melaksanakan 
kegiatan operasional, evaluasi 
pelaksanaan pemantauan dan analisis 
pengelolaan sumberdaya ikan.

1. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan rencana, pelaksanaan kegiatan 
operasional, evaluasi pelaksanaan 
pemantauan dan analisis pengelolaan 
sumberdaya ikan.

2 Mampu menganalisis dan 
menyiapkan bahan rencana 
pelaksanaan pemantauan dan 
analisis pengelolaan 
sumberdaya ikan

2. 1 Mampu menyiapkan bahan dan 
menganalisis rencana pelaksanaan 
pemantauan dan analisis pengelolaan 
sumberdaya ikan.

2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi pelaksanaan 
pemantauan dan analisis pengelolaan 
sumberdaya ikan.

2. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan rencana, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi pelaksanaan 
pemantauan dan analisis pengelolaan 
sumberdaya ikan.

3 Mampu menganalisis dan 
menyusun bahan rencana 
pengelolaan dan pemanfaatan

3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan dan 
analisis teknis rencana pelaksanaan 
pemantauan dan analisis pengelolaan 
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sumberdaya ikan ZEEI dan laut 
lepas

sumberdaya ikan.
3. 2 Mampu menyusun bahan analisis teknis 

rencana, evaluasi dan supervisi 
pelaksanaan pemantauan dan analisis 
pengelolaan sumberdaya ikan.

3. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
teknis rencana, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi pelaksanaan 
pemantauan dan analisis pengelolaan 
sumberdaya ikan.

4 Mampu menganalisis dan 
melaksanakan penyusunan 
bahan rumusan kebijakan 
pelaksanaan pemantauan dan 
analisis pengelolaan 
sumberdaya ikan

4. 1 Mampu merumuskan bahan kebijakan 
penanganan persoalan teknis 
pelaksanaan pemantauan dan analisis 
pengelolaan sumberdaya ikan.

4. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi 
dan bimbingan/materi teknis pelaksanaan 
pemantauan dan analisis pengelolaan 
sumberdaya ikan.

4. 3 Mampu menyusun laporan hasil rumusan 
bahan kebijakan pelaksanaan 
pemantauan dan analisis pengelolaan 
sumberdaya ikan.

5 Mampu merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan 
pelaksanaan pemantauan dan 
analisis pengelolaan 
sumberdaya ikan

5. 1 Mampu mengembangkan rumusan 
kebijakan dalam penanganan persoalan 
pelaksanaan pemantauan dan analisis 
pengelolaan sumberdaya ikan.

5. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi 
dan bimbingan/materi teknis pelaksanaan 
pemantauan dan analisis pengelolaan 
sumberdaya ikan.

5. 3 Mampu menerapkan rumusan kebijakan 
pelaksanaan pemantauan dan analisis 
pengelolaan sumberdaya ikan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Nama Kompetensi : Rancang bangun, standarisasi dan tata kelola kapal perikanan

Kode Kompetensi : B.6.1

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi,  mengumpulkan, mengolah, 
menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakandi 
bidang rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata 
letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah dan sebaran kapal 
perikanan, serta standardisasi dan rekomendasi spesifikasi, 
klasifikasi, pengujian, pengelolaan data base, pendaftaran, 
pelaksanaan cek fisik dan persetujuan pengadaan kapal 
perikanan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap 
dan laik simpan.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah dan 
menganalisis bahan rancang 
bangun, standardisasi dan tata 
kelola kapal perikanan

1. 1 Mampu melakukan identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan dan analisis 
bahan rancang bangun, standardisasi dan 
tata kelola kapal perikanan;

1. 2 Mampu berkoordinasi melaksanakan 
kegiatan operasional, evaluasi rancang 
bangun, standardisasi dan tata kelola 
kapal perikanan.

1. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan rencana, pelaksanaan kegiatan 
operasional, evaluasi rancang bangun, 
standardisasi dan tata kelola kapal 
perikanan.

2 Mampu menganalisis dan 
menyiapkan bahan rancang 
bangun, standardisasi dan tata 
kelola kapal perikanan

2. 1 Mampu menyiapkan bahan analisis teknis 
rancang bangun, standardisasi dan tata 
kelola kapal perikanan.

2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi rancang bangun, 
standardisasi dan tata kelola kapal 
perikanan.

2. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan teknis, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi rancang 
bangun, standardisasi dan tata kelola 
kapal perikanan.

3 Mampu menganalisis dan 
menyusun bahan rancang 
bangun, standardisasi dan tata 
kelola kapal perikanan

3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan dan 
analisis teknis rancang bangun, 
standardisasi dan tata kelola kapal 
perikanan.
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3. 2 Mampu menyusun bahan analisis teknis, 
evaluasi dan supervisi rancang bangun, 
standardisasi dan tata kelola kapal 
perikanan.

3. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
teknis rencana, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi rancang 
bangun, standardisasi dan tata kelola 
kapal perikanan.

4 Mampu menganalisis dan 
melaksanakan penyusunan 
bahan rumusan kebijakan 
rancang bangun, standardisasi 
dan tata kelola kapal perikanan

4. 1 Mampu merumuskan bahan kebijakan 
penanganan persoalan teknis, rancang 
bangun, standardisasi dan tata kelola 
kapal perikanan.

4. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi 
dan bimbingan/materi teknis rancang 
bangun, standardisasi dan tata kelola 
kapal perikanan.

4. 3 Mampu menyusun laporan hasil rumusan 
bahan kebijakan rancang bangun, 
standardisasi dan tata kelola kapal 
perikanan.

5 Mampu merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan 
rancang bangun, standardisasi 
dan tata kelola kapal perikanan

5. 1 Mampu mengembangkan rumusan 
kebijakan dalam penanganan persoalan 
rancang bangun, standardisasi dan tata 
kelola kapal perikanan.

5. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi 
dan bimbingan/materi teknis rancang 
bangun, standardisasi dan tata kelola 
kapal perikanan.

5. 3 Mampu merumuskan kebijakan rancang 
bangun, standardisasi dan tata kelola 
kapal perikanan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Nama Kompetensi : Rancang Bangun, Standardisasi dan Tata Kelola Alat 
Penangkapan Ikan;

Kode Kompetensi : B.6.2

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi,  mengumpulkan, mengolah, 
menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di 
bidangrancangan standar, penerapan standar dan sertifikasi 
Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan 
Ikan (ABPI), rekomendasi teknis API, serta pemetaan 
sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusunan kapasitas, 
kesesuaian selektivitas, kerja sama pengelolaan alat 
penangkapan ikan.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah dan 
menganalisis bahan rancang 
bangun, standardisasi dan tata 
kelola alat penangkapan ikan

1. 1 Mampu melakukan identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan dan analisis 
bahan rancang bangun, standardisasi dan 
tata kelola alat penangkapan ikan;

1. 2 Mampu berkoordinasi melaksanakan 
kegiatan operasional, evaluasi rancang 
bangun, standardisasi dan tata kelola alat 
penangkapan ikan. 

1. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan rencana, pelaksanaan kegiatan 
operasional, evaluasi rancang bangun, 
standardisasi dan tata kelola alat 
penangkapan ikan.

2 Mampu menganalisis dan 
menyiapkan bahan rancang 
bangun, standardisasi dan tata 
kelola alat penangkapan ikan

2. 1 Mampu menyiapkan bahan analisis teknis 
rancang bangun, standardisasi dan tata 
kelola alat penangkapan ikan.

2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi rancang bangun, 
standardisasi dan tata kelola alat 
penangkapan ikan.

2. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan teknis, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi rancang 
bangun, standardisasi dan tata kelola alat 
penangkapan ikan.

3 Mampu menganalisis dan 
menyusun bahan rancang 
bangun, standardisasi dan tata 

3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan dan 
analisis teknis rancang bangun, 
standardisasi dan tata kelola alat 
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kelola alat penangkapan ikan penangkapan ikan.
3. 2 Mampu menyusun bahan analisis teknis, 

evaluasi dan supervisi rancang bangun, 
standardisasi dan tata kelola alat 
penangkapan ikan.

3. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
teknis rencana, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi rancang 
bangun, standardisasi dan tata kelola alat 
penangkapan ikan.

4 Mampu menganalisis dan 
melaksanakan penyusunan 
bahan rumusan kebijakan 
rancang bangun, standardisasi 
dan tata kelola alat 
penangkapan ikan

4. 1 Mampu merumuskan bahan kebijakan 
penanganan persoalan teknis, rancang 
bangun, standardisasi dan tata kelola alat 
penangkapan ikan.

4. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi 
dan bimbingan/materi teknis rancang 
bangun, standardisasi dan tata kelola alat 
penangkapan ikan.

4. 3 Mampu menyusun laporan hasil rumusan 
bahan kebijakan rancang bangun, 
standardisasi dan tata kelola alat 
penangkapan ikan.

5 Mampu merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan 
rancang bangun, standardisasi 
dan tata kelola alat 
penangkapan ikan

5. 1 Mampu mengembangkan rumusan 
kebijakan dalam penanganan persoalan 
rancang bangun, standardisasi dan tata 
kelola alat penangkapan ikan.

5. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi 
dan bimbingan/materi teknis rancang 
bangun, standardisasi dan tata kelola alat 
penangkapan ikan.

5. 3 Mampu merumuskan kebijakan rancang 
bangun, standardisasi dan tata kelola alat 
penangkapan ikan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Nama Kompetensi : Perlindungan, Standardisasi dan Sertifikasi Awak 
Kapal Perikanan;

Kode Kompetensi : B.6.3

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi,  mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan di bidang tata kelola 
pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, 
kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan 
kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan 
keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi, 
standar sistem mutu, instruktur dan lembaga sertifikasi 
kompetensi awak kapal perikanan.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah dan 
menganalisis bahan 
perlindungan, standardisasi 
dan sertifikasi awak kapal 
perikanan

1. 1 Mampu melakukan identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan dan analisis 
bahan perlindungan, standardisasi dan 
sertifikasi awak kapal perikanan;

1. 2 Mampu berkoordinasi melaksanakan 
kegiatan operasional, evaluasi 
perlindungan, standardisasi dan 
sertifikasi awak kapal perikanan. 

1. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan rencana, pelaksanaan kegiatan 
operasional, evaluasi perlindungan, 
standardisasi dan sertifikasi awak kapal 
perikanan.

2 Mampu menganalisis dan 
menyiapkan bahan 
perlindungan, standardisasi 
dan sertifikasi awak kapal 
perikanan

2. 1 Mampu menyiapkan bahan analisis 
teknis perlindungan, standardisasi dan 
sertifikasi awak kapal perikanan.

2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi perlindungan, 
standardisasi dan sertifikasi awak kapal 
perikanan.

2. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan teknis, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi perlindungan, 
standardisasi dan sertifikasi awak kapal 
perikanan.

3 Mampu menganalisis dan 
menyusun bahan perlindungan, 

3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan dan 
analisis teknis perlindungan, 
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standardisasi dan sertifikasi 
awak kapal perikanan

standardisasi dan sertifikasi awak kapal 
perikanan.

3. 2 Mampu menyusun bahan analisis 
teknis, evaluasi dan supervisi 
perlindungan, standardisasi dan 
sertifikasi awak kapal perikanan.

3. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
teknis rencana, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi perlindungan, 
standardisasi dan sertifikasi awak kapal 
perikanan.

4 Mampu menganalisis dan 
melaksanakan penyusunan 
bahan rumusan kebijakan 
perlindungan, standardisasi 
dan sertifikasi awak kapal 
perikanan

4. 1 Mampu merumuskan bahan kebijakan 
penanganan persoalan teknis, 
perlindungan, standardisasi dan 
sertifikasi awak kapal perikanan.

4. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi 
dan bimbingan/materi teknis 
perlindungan, standardisasi dan 
sertifikasi awak kapal perikanan.

4. 3 Mampu menyusun laporan hasil 
rumusan bahan kebijakan perlindungan, 
standardisasi dan sertifikasi awak kapal 
perikanan.

5 Mampu merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan 
perlindungan, standardisasi 
dan sertifikasi awak kapal 
perikanan

5. 1 Mampu mengembangkan rumusan 
kebijakan dalam penanganan persoalan 
perlindungan, standardisasi dan 
sertifikasi awak kapal perikanan.

5. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi 
dan bimbingan/materi teknis 
perlindungan, standardisasi dan 
sertifikasi awak kapal perikanan.

5. 3 Mampu merumuskan kebijakan 
perlindungan, standardisasi dan 
sertifikasi awak kapal perikanan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Nama Kompetensi : Permesinan Kapal Perikanan dan Operasional Kapal 
Perikanan;

Kode Kompetensi : B.6.4

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi,  mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan di bidang standardisasi dan 
kelaikan sistem dan instalasi permesinan, 
refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta 
ABPI di kapal perikanan, galangan kapal, 
pemeliharaan dan manajemen operasional, serta 
produktivitas kapal perikanan.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah dan 
menganalisis bahan 
permesinan kapal perikanan 
dan operasional kapal 
perikanan

1. 1 Mampu melakukan identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan dan analisis 
bahan permesinan kapal perikanan dan 
operasional kapal perikanan;

1. 2 Mampu berkoordinasi melaksanakan 
kegiatan operasional, evaluasi 
permesinan kapal perikanan dan 
operasional kapal perikanan. 

1. 3 Mampu menyusun laporan hasil 
analisis bahan rencana, pelaksanaan 
kegiatan operasional, evaluasi 
permesinan kapal perikanan dan 
operasional kapal perikanan.

2 Mampu menganalisis dan 
menyiapkan bahan permesinan 
kapal perikanan dan 
operasional kapal perikanan

2. 1 Mampu menyiapkan bahan analisis 
teknis permesinan kapal perikanan dan 
operasional kapal perikanan.

2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi permesinan kapal 
perikanan dan operasional kapal 
perikanan.

2. 3 Mampu menyusun laporan hasil 
analisis bahan teknis, pelaksanaan 
kegiatan teknis, evaluasi, supervisi 
permesinan kapal perikanan dan 
operasional kapal perikanan.

3 Mampu menganalisis dan 
menyusun bahan permesinan 
kapal perikanan dan 

3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan dan 
analisis teknis permesinan kapal 
perikanan dan operasional kapal 
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operasional kapal perikanan perikanan.
3. 2 Mampu menyusun bahan analisis 

teknis, evaluasi dan supervisi 
permesinan kapal perikanan dan 
operasional kapal perikanan.

3. 3 Mampu menyusun laporan hasil 
analisis teknis rencana, pelaksanaan 
kegiatan teknis, evaluasi, supervisi 
permesinan kapal perikanan dan 
operasional kapal perikanan.

4 Mampu menganalisis dan 
melaksanakan penyusunan 
bahan rumusan kebijakan 
permesinan kapal perikanan 
dan operasional kapal 
perikanan

4. 1 Mampu merumuskan bahan kebijakan 
penanganan persoalan teknis, 
permesinan kapal perikanan dan 
operasional kapal perikanan.

4. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi 
dan bimbingan/materi teknis 
permesinan kapal perikanan dan 
operasional kapal perikanan.

4. 3 Mampu menyusun laporan hasil 
rumusan bahan kebijakan permesinan 
kapal perikanan dan operasional kapal 
perikanan.

5 Mampu merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan 
permesinan kapal perikanan 
dan operasional kapal 
perikanan

5. 1 Mampu mengembangkan rumusan 
kebijakan dalam penanganan 
persoalan permesinan kapal perikanan 
dan operasional kapal perikanan.

5. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi 
dan bimbingan/materi teknis 
permesinan kapal perikanan dan 
operasional kapal perikanan.

5. 3 Mampu merumuskan kebijakan 
permesinan kapal perikanan dan 
operasional kapal perikanan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Nama Kompetensi : Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan 
Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera;

Kode Kompetensi : B.7.1

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi,  mengumpulkan, mengolah, 
menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di 
bidang kebutuhan pengembangan, penyusunan studi 
kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan 
pengawasan pembangunan/pengembangan fasilitas dan 
sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan 
keterpaduan/konektivitas, pengelolaan direktori, tata 
laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang 
baik, kelembagaan dan penetapan kelas, penetapan 
wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan 
pengusahaan, penerapan pelayanan standar internasional, 
kesyahbandaran,pelaksanaan Solar Packed Dealer Nelayan 
(SPDN),penerapan Port State Measures (PSM),
pengelolaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), 
serta penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di 
PPS.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah 
dan menganalisis bahan 
identifikasi, 
pengembangan, tata 
operasional dan 
kesyahbandaran 
pelabuhan perikanan 
samudera

1. 1 Mampu melakukan identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan dan analisis 
bahan di bidang identifikasi, pengembangan, 
tata operasional dan kesyahbandaran 
pelabuhan perikanan samudera;

1. 2 Mampu berkoordinasi melaksanakan 
kegiatan operasional, evaluasi di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
samudera. 

1. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan rencana, pelaksanaan kegiatan 
operasional, evaluasi di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
samudera.

2 Mampu menganalisis dan 
menyiapkan bahan 
identifikasi, 
pengembangan, tata 
operasional dan 
kesyahbandaran 

2. 1 Mampu menyiapkan bahan analisis teknis 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
samudera.

2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi di bidang identifikasi, 



KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

75

pelabuhan perikanan 
samudera

pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
samudera.

2. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan teknis, pelaksanaan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
samudera.

3 Mampu menganalisis dan 
menyusun bahan 
identifikasi, 
pengembangan, tata 
operasional dan 
kesyahbandaran 
pelabuhan perikanan 
samudera

3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan dan 
analisis teknis di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
samudera.

3. 2 Mampu menyusun bahan analisis teknis, 
evaluasi dan supervisi di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
samudera..

3. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
teknis rencana, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
samudera.

4 Mampu menganalisis dan 
melaksanakan penyusunan 
bahan rumusan kebijakan 
identifikasi, 
pengembangan, tata 
operasional dan 
kesyahbandaran 
pelabuhan perikanan 
samudera

4. 1 Mampu merumuskan bahan kebijakan 
penanganan persoalan teknis, di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
samudera.

4. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
samudera.

4. 3 Mampu menyusun laporan hasil rumusan 
bahan kebijakan di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
samudera.

5 Mampu merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan 
identifikasi, 
pengembangan, tata 
operasional dan 
kesyahbandaran 
pelabuhan perikanan 
samudera

5. 1 Mampu mengembangkan rumusan 
kebijakan dalam penanganan persoalan di 
bidang identifikasi, pengembangan, tata 
operasional dan kesyahbandaran pelabuhan 
perikanan samudera.

5. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
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dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
samudera..

5. 3 Mampu merumuskan kebijakan di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
samudera.

5. 4 Mampu menerapkan rumusan kebijakan di 
bidang identifikasi, pengembangan, tata 
operasional dan kesyahbandaran pelabuhan 
perikanan samudera.
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KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Nama Kompetensi : Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan 
Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara;

Kode Kompetensi : B.7.2

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi,  mengumpulkan, mengolah, 
menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di 
bidang kebutuhan pengembangan, penyusunan studi 
kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan 
pengawasan pembangunan/pengembangan fasilitas dan 
sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan 
keterpaduan/konektivitas, pengelolaan direktori, tata 
laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang 
baik, kelembagaan, penetapan dan peningkatan kelas, 
penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan 
pengusahaan, penerapan pelayanan standar internasional, 
kesyahbandaran, pelaksanaan Solar Packed DealerNelayan 
(SPDN), penerapan Port State Measures (PSM), 
pengelolaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), 
serta penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di
PPN.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah 
dan menganalisis bahan 
identifikasi, pengembangan
, tata operasional dan 
kesyahbandaran 
pelabuhan perikanan 
nusantara

1. 1 Mampu melakukan identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan dan analisis 
bahan di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
nusantara;

1. 2 Mampu berkoordinasi melaksanakan 
kegiatan operasional, evaluasi di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata 
operasional dan kesyahbandaran pelabuhan 
perikanan nusantara. 

1. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan rencana, pelaksanaan kegiatan 
operasional, evaluasi di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
nusantara.

2 Mampu menganalisis dan 
menyiapkan bahan 
identifikasi, 
pengembangan, tata 

2. 1 Mampu menyiapkan bahan analisis teknis 
identifikasi, pengembangan, tata 
operasional dan kesyahbandaran pelabuhan 
perikanan nusantara.
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operasional dan 
kesyahbandaran 
pelabuhan perikanan 
nusantara

2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
nusantara.

2. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan teknis, pelaksanaan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
nusantara.

3 Mampu menganalisis dan 
menyusun bahan 
identifikasi, 
pengembangan, tata 
operasional dan 
kesyahbandaran 
pelabuhan perikanan 
nusantara

3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan dan 
analisis teknis di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
nusantara.

3. 2 Mampu menyusun bahan analisis teknis, 
evaluasi dan supervisi di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
nusantara.

3. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
teknis rencana, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata 
operasional dan kesyahbandaran pelabuhan 
perikanan nusantara.

4 Mampu menganalisis dan 
melaksanakan penyusunan 
bahan rumusan kebijakan 
identifikasi, 
pengembangan, tata 
operasional dan 
kesyahbandaran 
pelabuhan perikanan 
nusantara

4. 1 Mampu merumuskan bahan kebijakan 
penanganan persoalan teknis, di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata 
operasional dan kesyahbandaran pelabuhan 
perikanan nusantara.

4. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata 
operasional dan kesyahbandaran pelabuhan 
perikanan nusantara.

4. 3 Mampu menyusun laporan hasil rumusan 
bahan kebijakan di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
nusantara.

5 Mampu merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan 
identifikasi, 
pengembangan, tata 
operasional dan 
kesyahbandaran 

5. 1 Mampu mengembangkan rumusan 
kebijakan dalam penanganan persoalan di 
bidang identifikasi, pengembangan, tata 
operasional dan kesyahbandaran pelabuhan 
perikanan nusantara.

5. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
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pelabuhan perikanan 
nusantara

bimbingan/materi teknis di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata 
operasional dan kesyahbandaran pelabuhan 
perikanan nusantara.

5. 3 Mampu merumuskan kebijakan di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata 
operasional dan kesyahbandaran pelabuhan 
perikanan nusantara.

5. 4 Mampu menerapkan rumusan kebijakan di 
bidang identifikasi, pengembangan, tata 
operasional dan kesyahbandaran pelabuhan 
perikanan nusantara.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Nama Kompetensi : Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan 
Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai;

Kode Kompetensi : B.7.3

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi,  mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan di bidang kebutuhan 
pengembangan, penyusunan studi kelayakan, 
masterplan, detail desain, pelaksanaan dan 
pengawasan pembangunan/pengembangan fasilitas 
dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan 
keterpaduan/konektivitas, pengelolaan direktori, tata 
laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan 
yang baik, kelembagaan, penetapan dan peningkatan 
kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, 
pelaksanaan pengusahaan, penerapan pelayanan 
standar internasional, kesyahbandaran, pelaksanaan 
SPDN, penerapan PSM, pengelolaan PIPP, serta 
penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di 
PPP.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah 
dan menganalisis bahan 
identifikasi, 
pengembangan, tata 
operasional dan 
kesyahbandaran 
pelabuhan perikanan 
pantai

1. 1 Mampu melakukan identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan dan analisis 
bahan di bidang identifikasi, pengembangan, 
tata operasional dan kesyahbandaran 
pelabuhan perikanan pantai;

1. 2 Mampu berkoordinasi melaksanakan 
kegiatan operasional, evaluasi di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
pantai. 

1. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan rencana, pelaksanaan kegiatan 
operasional, evaluasi di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
pantai.

2 Mampu menganalisis dan 
menyiapkan bahan 
identifikasi, 
pengembangan, tata 
operasional dan 
kesyahbandaran 

2. 1 Mampu menyiapkan bahan analisis teknis 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
pantai.

2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi di bidang identifikasi, 
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pelabuhan perikanan 
pantai

pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
pantai.

2. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan teknis, pelaksanaan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
pantai.

3 Mampu menganalisis dan 
menyusun bahan 
identifikasi, 
pengembangan, tata 
operasional dan 
kesyahbandaran 
pelabuhan perikanan 
pantai

3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan dan 
analisis teknis di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
pantai.

3. 2 Mampu menyusun bahan analisis teknis, 
evaluasi dan supervisi di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
pantai.

3. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
teknis rencana, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
pantai.

4 Mampu menganalisis dan 
melaksanakan penyusunan 
bahan rumusan kebijakan 
identifikasi, 
pengembangan, tata 
operasional dan 
kesyahbandaran 
pelabuhan perikanan 
pantai

4. 1 Mampu merumuskan bahan kebijakan 
penanganan persoalan teknis, di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
pantai.

4. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
pantai.

4. 3 Mampu menyusun laporan hasil rumusan 
bahan kebijakan di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
pantai.

5 Mampu merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan 
identifikasi, 
pengembangan, tata 
operasional dan 
kesyahbandaran 
pelabuhan perikanan 
pantai

5. 1 Mampu mengembangkan rumusan 
kebijakan dalam penanganan persoalan di 
bidang identifikasi, pengembangan, tata 
operasional dan kesyahbandaran pelabuhan 
perikanan pantai.

5. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
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dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
pantai.

5. 3 Mampu merumuskan kebijakan di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan 
pantai.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Nama Kompetensi : Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan 
Kesyahbandaran Pangkalan Pendaratan Ikan;

Kode Kompetensi : B.7.4

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, 
menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di 
bidang kebutuhan pengembangan, penyusunan studi 
kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan 
pengawasan pembangunan/pengembangan fasilitas dan 
sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan 
keterpaduan/ konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana 
pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, 
kelembagaan, penetapan dan peningkatan kelas, penetapan 
wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan 
pengusahaan, penerapan pelayanan standar, 
kesyahbandaran, pelaksanaan SPDN, penerapan PSM, 
pengelolaan PIPP, serta penilaian kinerja dan penghitungan 
nilai ekonomi di PPI.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah 
dan menganalisis bahan 
identifikasi, 
pengembangan, tata 
operasional dan 
kesyahbandaran pangkalan 
pendaratan ikan

1. 1 Mampu melakukan identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan dan analisis 
bahan di bidang identifikasi, pengembangan, 
tata operasional dan kesyahbandaran 
pangkalan pendaratan ikan;

1. 2 Mampu berkoordinasi melaksanakan 
kegiatan operasional, evaluasi di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
dan kesyahbandaran pangkalan pendaratan 
ikan. 

1. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan rencana, pelaksanaan kegiatan 
operasional, evaluasi di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pangkalan pendaratan 
ikan.

2 Mampu menganalisis dan 
menyiapkan bahan 
identifikasi, 
pengembangan, tata 
operasional dan 
kesyahbandaran pangkalan 
pendaratan ikan

2. 1 Mampu menyiapkan bahan analisis teknis 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
dan kesyahbandaran pangkalan pendaratan 
ikan.

2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pangkalan pendaratan 
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ikan.
2. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 

bahan teknis, pelaksanaan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pangkalan pendaratan 
ikan.

3 Mampu menganalisis dan 
menyusun bahan 
identifikasi, 
pengembangan, tata 
operasional dan 
kesyahbandaran pangkalan 
pendaratan ikan

3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan dan 
analisis teknis di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pangkalan pendaratan 
ikan.

3. 2 Mampu menyusun bahan analisis teknis, 
evaluasi dan supervisi di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pangkalan pendaratan 
ikan.

3. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
teknis rencana, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
dan kesyahbandaran pangkalan pendaratan 
ikan.

4 Mampu menganalisis dan 
melaksanakan penyusunan 
bahan rumusan kebijakan 
identifikasi, 
pengembangan, tata 
operasional dan 
kesyahbandaran pangkalan 
pendaratan ikan

4. 1 Mampu merumuskan bahan kebijakan 
penanganan persoalan teknis, di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
dan kesyahbandaran pangkalan pendaratan 
ikan.

4. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
dan kesyahbandaran pangkalan pendaratan 
ikan.

4. 3 Mampu menyusun laporan hasil rumusan 
bahan kebijakan di bidang identifikasi, 
pengembangan, tata operasional dan 
kesyahbandaran pangkalan pendaratan 
ikan.

5 Mampu merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan 
identifikasi, 
pengembangan, tata 
operasional dan 
kesyahbandaran pangkalan 
pendaratan ikan

5. 1 Mampu mengembangkan rumusan 
kebijakan dalam penanganan persoalan di 
bidang identifikasi, pengembangan, tata 
operasional dan kesyahbandaran pangkalan 
pendaratan ikan.

5. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
dan kesyahbandaran pangkalan pendaratan 
ikan.
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5. 3 Mampu merumuskan kebijakan di bidang 
identifikasi, pengembangan, tata operasional 
dan kesyahbandaran pangkalan pendaratan 
ikan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Perizinan dan Kenelayanan

Nama Kompetensi : Perizinan Usaha Perikanan dan Perizinan Kapal 
Perikanan

Kode Kompetensi : B.8.1

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi,  mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan di bidang kelayakan 
rencana usaha perikanan, pemeriksaan dokumen 
kapal dan alat penangkap ikan, penghitungan dan 
validasi pungutan perikanan untuk Surat Izin Usaha 
Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan 
(SIPI)/Surat Izin Kapal Perikanan  Indonesia (SIKPI),
penerbitan perizinan usaha perikanan dan perizinan 
kapal perikanan, rekomendasi pemberian sanksi 
administrasi perizinan usaha perikanan dan perizinan 
kapal perikanan.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah 
dan menganalisis bahan 
perizinan usaha perikanan 
dan perizinan kapal 
perikanan

1. 1 Mampu melakukan identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan dan analisis 
bahan perizinan usaha perikanan dan 
perizinan kapal perikanan;

1. 2 Mampu berkoordinasi melaksanakan 
kegiatan operasional, evaluasi perizinan 
usaha perikanan dan perizinan kapal 
perikanan. 

1. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan rencana, pelaksanaan kegiatan 
operasional, evaluasi perizinan usaha 
perikanan dan perizinan kapal perikanan.

2 Mampu menganalisis dan 
menyiapkan bahan 
perizinan usaha perikanan 
dan perizinan kapal 
perikanan

2. 1 Mampu menyiapkan bahan analisis teknis 
perizinan usaha perikanan dan perizinan 
kapal perikanan.

2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi perizinan usaha 
perikanan dan perizinan kapal perikanan.

2. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan teknis, pelaksanaan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi perizinan usaha 
perikanan dan perizinan kapal perikanan.

3 Mampu menganalisis dan 
menyusun bahan perizinan 
usaha perikanan dan 
perizinan kapal perikanan

3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan dan 
analisis teknis perizinan usaha perikanan 
dan perizinan kapal perikanan.

3. 2 Mampu menyusun bahan analisis teknis, 
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evaluasi dan supervisi perizinan usaha 
perikanan dan perizinan kapal perikanan.

3. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
teknis rencana, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi perizinan usaha 
perikanan dan perizinan kapal perikanan.

4 Mampu menganalisis dan 
melaksanakan penyusunan 
bahan rumusan kebijakan 
perizinan usaha perikanan 
dan perizinan kapal 
perikanan

4. 1 Mampu merumuskan bahan kebijakan 
penanganan persoalan teknis, perizinan 
usaha perikanan dan perizinan kapal 
perikanan.

4. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis perizinan usaha 
perikanan dan perizinan kapal perikanan.

4. 3 Mampu menyusun laporan hasil rumusan 
bahan kebijakan perizinan usaha perikanan 
dan perizinan kapal perikanan.

5 Mampu merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan 
perizinan usaha perikanan 
dan perizinan kapal 
perikanan

5. 1 Mampu mengembangkan rumusan 
kebijakan dalam penanganan persoalan 
perizinan usaha perikanan dan perizinan 
kapal perikanan.

5. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis perizinan usaha 
perikanan dan perizinan kapal perikanan.

5. 3 Mampu merumuskan kebijakan perizinan 
usaha perikanan dan perizinan kapal 
perikanan.

5. 4 Mampu menerapkan rumusan kebijakan 
perizinan usaha perikanan dan perizinan 
kapal perikanan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Perizinan dan Kenelayanan

Nama Kompetensi : Harmonisasi Perizinan dan Pemantauan 
Perizinan

Kode Kompetensi : B.8.2

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi,  
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di 
bidang Harmonisasi Perizinan dan 
Pemantauan Perizinan.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah 
dan menganalisis bahan 
harmonisasi perizinan dan 
pemantauan perizinan

1. 1 Mampu melakukan identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan dan analisis 
bahan harmonisasi perizinan dan 
pemantauan perizinan;

1. 2 Mampu berkoordinasi melaksanakan 
kegiatan operasional, evaluasi harmonisasi 
perizinan dan pemantauan perizinan. 

1. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan rencana, pelaksanaan kegiatan 
operasional, evaluasi harmonisasi perizinan 
dan pemantauan perizinan.

2 Mampu menganalisis dan 
menyiapkan bahan 
harmonisasi perizinan dan 
pemantauan perizinan

2. 1 Mampu menyiapkan bahan analisis teknis 
harmonisasi perizinan dan pemantauan 
perizinan.

2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi harmonisasi perizinan 
dan pemantauan perizinan.

2. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan teknis, pelaksanaan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi harmonisasi perizinan 
dan pemantauan perizinan.

3 Mampu menganalisis dan 
menyusun bahan 
harmonisasi perizinan dan 
pemantauan perizinan

3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan dan 
analisis teknis harmonisasi perizinan dan 
pemantauan perizinan.

3. 2 Mampu menyusun bahan analisis teknis, 
evaluasi dan supervisi harmonisasi perizinan 
dan pemantauan perizinan.

3. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
teknis rencana, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi harmonisasi 
perizinan dan pemantauan perizinan.
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4 Mampu menganalisis dan 
melaksanakan penyusunan 
bahan rumusan kebijakan 
harmonisasi perizinan dan 
pemantauan perizinan

4. 1 Mampu merumuskan bahan kebijakan 
penanganan persoalan teknis, harmonisasi 
perizinan dan pemantauan perizinan.

4. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis harmonisasi 
perizinan dan pemantauan perizinan.

4. 3 Mampu menyusun laporan hasil rumusan 
bahan kebijakan harmonisasi perizinan dan 
pemantauan perizinan.

5 Mampu merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan 
harmonisasi perizinan dan 
pemantauan perizinan

5. 1 Mampu mengembangkan rumusan 
kebijakan dalam penanganan persoalan 
harmonisasi perizinan dan pemantauan 
perizinan.

5. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis harmonisasi 
perizinan dan pemantauan perizinan.

5. 3 Mampu merumuskan kebijakan harmonisasi 
perizinan dan pemantauan perizinan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Perizinan dan Kenelayanan

Nama Kompetensi : Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan;

Kode Kompetensi : B.8.3

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi 
penumbuhan, pengembangan dan kerja sama/ 
kemitraan/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/
Koperasi /asosiasi/himpunan nelayan, identifikasi 
kelompok calon penerima bantuan, pendataan 
nelayan, pengelolaan kartu nelayan, klasifikasi 
nelayan, asuransi nelayan, dan fasilitasi sertifikasi hak 
atas tanah nelayan serta upaya peningkatan 
ketahanan nelayan.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah 
dan menganalisis bahan 
kelembagaan dan 
perlindungan nelayan

1. 1 Mampu melakukan identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan dan analisis 
bahan kelembagaan dan perlindungan 
nelayan;

1. 2 Mampu berkoordinasi melaksanakan 
kegiatan operasional, evaluasi kelembagaan 
dan perlindungan nelayan. 

1. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan rencana, pelaksanaan kegiatan 
operasional, evaluasi kelembagaan dan 
perlindungan nelayan.

2 Mampu menganalisis dan 
menyiapkan bahan 
kelembagaan dan 
perlindungan nelayan

2. 1 Mampu menyiapkan bahan analisis teknis 
kelembagaan dan perlindungan nelayan.

2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi kelembagaan dan 
perlindungan nelayan.

2. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan teknis, pelaksanaan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi kelembagaan dan 
perlindungan nelayan.

3 Mampu menganalisis dan 
menyusun bahan 
kelembagaan dan 
perlindungan nelayan 

3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan dan 
analisis teknis kelembagaan dan 
perlindungan nelayan.

3. 2 Mampu menyusun bahan analisis teknis, 
evaluasi dan supervisi kelembagaan dan 
perlindungan nelayan.
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3. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
teknis rencana, pelaksanaan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi kelembagaan dan 
perlindungan nelayan.

4 Mampu menganalisis dan 
melaksanakan penyusunan 
bahan rumusan kebijakan 
kelembagaan dan 
perlindungan nelayan

4. 1 Mampu merumuskan bahan kebijakan 
penanganan persoalan teknis, kelembagaan 
dan perlindungan nelayan.

4. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis kelembagaan dan 
perlindungan nelayan.

4. 3 Mampu menyusun laporan hasil rumusan 
bahan kebijakan kelembagaan dan 
perlindungan nelayan.

5 Mampu merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan 
kelembagaan dan 
perlindungan nelayan

5. 1 Mampu mengembangkan rumusan kebijakan 
dalam penanganan persoalan kelembagaan 
dan perlindungan nelayan.

5. 2 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis kelembagaan dan 
perlindungan nelayan.

5. 3 Mampu merumuskan kebijakan kelembagaan 
dan perlindungan nelayan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Perizinan dan Kenelayanan

Nama Kompetensi : Pendanaan Usaha, Pengembangan Usaha dan 
Diversifikasi Usaha Nelayan;

Kode Kompetensi : B.8.4

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi,  mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan di bidang kebutuhan modal, 
fasilitasi akses pendanaan nelayan melalui lembaga 
keuangan bank dan nonbank, penumbuhan Lembaga 
Keuangan Mikro (LKM), dan Konsultan Keuangan Mitra 
Bank (KKMB) bidang perikanan tangkap, pengembangan 
dan penganekaragaman usaha nelayan, serta 
pengembangan usaha alternatif bagi nelayan dan 
keluarganya.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah 
dan menganalisis bahan 
pendanaan usaha, 
pengembangan usaha dan 
diversifikasi usaha nelayan

1. 1 Mampu melakukan identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan dan analisis 
bahan pendanaan usaha, pengembangan 
usaha dan diversifikasi usaha nelayan;

1. 2 Mampu berkoordinasi melaksanakan 
kegiatan operasional, evaluasi pendanaan 
usaha, pengembangan usaha dan 
diversifikasi usaha nelayan. 

1. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan rencana, pelaksanaan kegiatan 
operasional, evaluasi pendanaan usaha, 
pengembangan usaha dan diversifikasi 
usaha nelayan.

2 Mampu menganalisis dan 
menyiapkan bahan 
pendanaan usaha, 
pengembangan usaha dan 
diversifikasi usaha nelayan

2. 1 Mampu menyiapkan bahan analisis teknis 
pendanaan usaha, pengembangan usaha 
dan diversifikasi usaha nelayan.

2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi pendanaan usaha, 
pengembangan usaha dan diversifikasi 
usaha nelayan.

2. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
bahan teknis, pelaksanaan kegiatan teknis, 
evaluasi, supervisi pendanaan usaha, 
pengembangan usaha dan diversifikasi 
usaha nelayan.

3 Mampu menganalisis dan 
menyusun bahan pen

3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan dan 
analisis teknis pendanaan usaha, 
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danaan usaha, 
pengembangan usaha dan 
diversifikasi usaha nelayan

pengembangan usaha dan diversifikasi 
usaha nelayan.

3. 2 Mampu menyusun bahan analisis teknis, 
evaluasi dan supervisi pendanaan usaha, 
pengembangan usaha dan diversifikasi 
usaha nelayan.

3. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis 
teknis rencana, pelaksanaan kegiatan 
teknis, evaluasi, supervisi pendanaan 
usaha, pengembangan usaha dan 
diversifikasi usaha nelayan.

4 Mampu menganalisis dan 
melaksanakan penyusunan 
bahan rumusan kebijakan 
pendanaan usaha, 
pengembangan usaha dan 
diversifikasi usaha nelayan

4. 1 Mampu merumuskan bahan kebijakan 
penanganan persoalan teknis, pendanaan 
usaha, pengembangan usaha dan 
diversifikasi usaha nelayan.

4. 2 mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis pendanaan usaha, 
pengembangan usaha dan diversifikasi 
usaha nelayan.

4. 3 mampu menyusun laporan hasil rumusan 
bahan kebijakan pendanaan usaha, 
pengembangan usaha dan diversifikasi 
usaha nelayan.

5 Mampu merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan 
pendanaan usaha, 
pengembangan usaha dan 
diversifikasi usaha nelayan

5. 1 mampu mengembangkan rumusan 
kebijakan dalam penanganan persoalan 
pendanaan usaha, pengembangan usaha 
dan diversifikasi usaha nelayan.

5. 2 mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan 
bimbingan/materi teknis pendanaan usaha, 
pengembangan usaha dan diversifikasi 
usaha nelayan.

5. 3 mampu merumuskan kebijakan pendanaan 
usaha, pengembangan usaha dan 
diversifikasi usaha nelayan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Kawasan dan Kesehatan Ikan

Nama Kompetensi : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya

Kode Kompetensi : B.9.1

Definisi : Kemampuan untuk memahami, mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis dan merumuskan penyediaan 
sarana dan prasarana kawasan budidaya yang 
memenuhi standar teknis

Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami konsep, 

peraturan dan tatacara 
penyediaan sarana dan 
prasarana budidaya 

1.1.Mampu menjelaskan konsep dasar, 
peraturan dan tatacara perencanaan, 
penyediaan, pemanfaatan dan pemantauan 
sarana dan prasarana kawasan budidaya 
yang memenuhi standar teknis;

1.2.Mampu menjelaskan langkah-langkah 
tahapan pelaksanaan perencanaan, 
penyediaan, pemanfaatan dan pemantauan 
sarana dan prasarana kawasan budidaya 
yang memenuhi standar teknis;

1.3.Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholders secara tepat 
tentang perencanaan, penyediaan, 
pemanfaatan dan pemantauan sarana dan 
prasarana kawasan budidaya yang 
memenuhi standar teknis.

2 Mampu melaksanakan
penyediaan sarana dan 
prasarana kawasan budidaya 

1.
2.
2.1.Mampu melaksanakan perencanaan, 

penyediaan, pemanfaatan dan pemantauan 
sarana dan prasarana kawasan budidaya 
yang memenuhi standar teknis;

2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data 
dan informasi tentang perencanaan, 
penyediaan, pemanfaatan dan pemantauan 
sarana dan prasarana kawasan budidaya 
yang memenuhi standar teknis;

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal perencanaan, penyediaan, 
pemanfaatan dan pemantauan sarana dan 
prasarana kawasan budidaya yang 
memenuhi standar teknis.

3 Mampu menyelenggarakan  1.
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penyediaan sarana dan 
prasarana kawasan budidaya

2.
3.
3.1.Mampu merancang instrumen identifikasi, 

pengumpulan, pengolahan, penyajian data 
dan informasi tentang perencanaan, 
penyediaan, pemanfaatan dan penyediaan 
sarana dan prasarana kawasan budidaya 
yang memenuhi standar teknis;

3.2.Mampu mensosialisasikan tentang 
perencanaan, penyediaan, pemanfaatan 
dan penyediaan sarana dan prasarana 
kawasan budidaya yang memenuhi standar 
teknis dan memberikan bimbingan kepada 
pegawai di lingkungannya dalam 
melaksanakan perencanaan, penyediaan, 
pemanfaatan dan penyediaan sarana dan 
prasarana kawasan budidaya yang 
memenuhi standar teknis;

3.3.Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan 
perencanaan, pemanfaatan dan penyediaan 
sarana dan prasarana kawasan budidaya 
yang memenuhi standar teknis.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar prosedur instrument 
penyediaan sarana dan 
prasarana kawasan budidaya

1.
2.
3.
4.
4.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap 

perencanaan, penyediaan, pemanfaatan dan 
pemantauan sarana dan prasarana kawasan 
budidaya yang memenuhi standar teknis dan 
melakukan upaya tindaklanjut serta 
perbaikan terhadap pelaksanaan 
perencanaan, penyediaan, pemanfaatan dan 
pemantauan sarana dan prasarana kawasan 
budidaya yang memenuhi standar teknis;

4.2.Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, yang dijadikan norma standar, 
prosedur dan instrumen perencanaan, 
penyediaan, pemanfaatan dan pemantauan 
sarana dan prasarana kawasan budidaya 
yang memenuhi standar teknis;

4.3.Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholders dalam 
pelaksanaan perencanaan, penyediaan, 
pemanfaatan dan pemantauan sarana dan 
prasarana kawasan budidaya yang 
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memenuhi standar teknis dan memberikan 
bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholders terkait.

5 Mampu mengembangkan 
konsep, teori, kebijakan dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi serta 
pemecahan masalah tentang 
penyediaan sarana dan 
prasarana kawasan budidaya 

1.
2.
3.
4.
5.

5.1.Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan 
kebijakan tentang perencanaan, penyediaan, 
pemanfaatan dan pemantauan sarana dan 
prasarana kawasan budidaya yang 
memenuhi standar teknis serta menemukan 
kelebihan dan kekurangan serta memberikan 
rekomendasi perbaikannya;

5.2.Mengembangkan konsep dan kebijakan 
tentang perencanaan, penyediaan, 
pemanfaatan dan pemantauan sarana dan 
prasarana kawasan budidaya yang 
memenuhi standar teknis dan meyakinkan 
stakeholders terkait untuk menerima konsep 
dan kebijakan  yang dikembangkan;

5.3.Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah tentang perencanaan, 
penyediaan, pemanfaatan dan pemantauan 
sarana dan prasarana kawasan budidaya 
yang memenuhi standar teknis.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Kawasan dan Kesehatan Ikan

Nama Kompetensi : Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya
Kode Kompetensi : B.9.2

Definisi : Kemampuan untuk memahami, mengumpulkan, mengolah, 
menganalisis dan merumuskan pemantauan fungsi 
kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan

Leve
l

Diskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar, 
metode, peraturan, tatacara 
prosedur pemantauan fungsi 
kawasan budidaya

1

2
1.1.Mampu menjelaskan konsep dasar, 

peraturan, tatacara prosedur identifikasi  
dan pemantauan fungsi kawasan budidaya 
yang berwawasan lingkungan;

1.2.Mampu menjelaskan langkah-langkah 
tahapan pelaksanaan identifikasi dan 
pemantauan fungsi kawasan budidaya yang 
berwawasan lingkungan;

1.3.Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholders secara tepat 
tentang identifikasi dan pemantauan fungsi 
kawasan budidaya yang berwawasan 
lingkungan.

2 Mampu melaksanakan 
pemantauan fungsi kawasan 
budidaya

3.
4.
1.
2.
2.1.Mampu melaksanakan identifikasi dan 

pemantauan  fungsi kawasan budidaya yang 
berwawasan lingkungan;

2.2.Mampu menganalisis dan menyajikan data 
dan informasi tentang identifikasi dan 
pemantauan  fungsi kawasan budidaya yang 
berwawasan lingkungan;

2.3.Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal identifikasi dan pemantauan  
fungsi kawasan budidaya yang berwawasan 
lingkungan.

3 Mampu menyelenggarakan 
pelaksanaan pemantauan 

4.
5.
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fungsi kawasan budidaya 6.
1.
2.
3.
3.1.Mampu merancang instrumen identifikasi, 

pengumpulan, pengolahan, penyajian data 
dan informasi tentang identifikasi dan 
pemantauan  fungsi kawasan budidaya yang 
berwawasan lingkungan;

3.2.Mampu mensosialisasikan tentang 
pemantauan fungsi kawasan budidaya dan 
memberikan bimbingan kepada pegawai di 
lingkungannya dalam melaksanakan 
identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan 
budidaya;

3.3.Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan pemantauan  
fungsi kawasan budidaya yang berwawasan 
lingkungan.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar prosedur instrument 
pemantauan fungsi kawasan 
budidaya

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
4.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap 

pemantauan fungsi kawasan budidaya yang 
berwawasan lingkungan dan melakukan 
upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap 
pelaksanaan pemantauan fungsi kawasan 
budidaya yang berwawasan lingkungan;

4.2.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis
yang dijadikan norma standar, prosedur dan 
instrumen pemantauan fungsi kawasan 
budidaya yang berwawasan lingkungan;

4.3.Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholders dalam 
pelaksanaan pemantauan fungsi kawasan 
budidaya yang berwawasan lingkungan dan 
memberikan bimbingan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholders terkait.

5 Mampu mengembangkan 
konsep, teori, kebijakan dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi serta 
pemecahan masalah 

6.
7.
8.
9.
10.
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pemantauan fungsi kawasan 
budidaya

1.
2.
3.
4.
5.
5.1.Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan 

kebijakan tentang pemantauan fungsi 
kawasan budidaya yang berwawasan 
lingkungan serta menemukan kelebihan dan 
kekurangan serta memberikan rekomendasi 
perbaikannya;

5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan 
pemantauan fungsi kawasan budidaya yang 
berwawasan lingkungan tentang  
meyakinkan stakeholders terkait untuk 
menerima konsep dan kebijakan  yang 
dikembangkan;

5.3.Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah tentang pemantauan 
fungsi kawasan budidaya yang berwawasan 
lingkungan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Kawasan dan Kesehatan Ikan

Nama Kompetensi : Rehabilitasi Kawasan Budidaya

Kode Kompetensi : B.9.3

Definisi : Kemampuan untuk memahami, mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis dan merumuskan pelaksanaan
rehabilitasi kawasan budidaya

Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami konsep 

dasar, metode, 
peraturan, tata cara 
prosedur rehabilitasi 
kawasan budidaya

2.
1.1.Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, 

tatacara prosedur investigasi kerusakan 
lingkungan dan rehabilitasi lingkungan budidaya;

1.2.Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan investigasi kerusakan lingkungan 
dan rehabilitasi lingkungan budidaya;

1.3.Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholders secara tepat tentang 
investigasi kerusakan lingkungan dan rehabilitasi 
lingkungan budidaya.

2 Mampu melaksanakan 
rehabilitasi kawasan 
budidaya

1.
2.
1.
2.
2.1.Mampu melaksanakan investigasi kerusakan 

lingkungan dan rehabilitasi lingkungan budidaya;

2.2.Mampu menganalisis dan menyajikan data dan 
informasi tentang investigasi kerusakan 
lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan 
budidaya;

2.3.Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal kerusakan lingkungan budidaya dan 
rehabilitasi lingkungan budidaya.

3 Mampu 
menyelenggarakan 
pelaksanaan 
rehabilitasi lingkungan 
budidaya

1.
2.
3.
1.
2.
3.
3.1.Mampu merancang instrumen identifikasi, 

pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan 
informasi tentang investigasi kerusakan 
lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan 
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budidaya;

3.2.Mampu mensosialisasikan tentang investigasi 
kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi 
lingkungan budidaya dan memberikan bimbingan 
kepada pegawai di lingkungannya dalam 
melaksanakan rehabilitasi lingkungan budidaya;

3.3.Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan investigasi kerusakan lingkungan 
budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrument rehabilitasi 
lingkungan

4.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap hasil 
investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan 
rehabilitasi lingkungan budidaya dan melakukan 
upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap 
pelaksanaan rehabilitasi lingkungan budidaya;

4.2.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur dan instrumen investigasi kerusakan 
lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan 
budidaya;

4.3.Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholders dalam pelaksanaan investigasi 
kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi 
lingkungan budidaya dan  memberikan  
bimbingan fasilitasi kepada instansi lainatau 
stakeholders terkait.

5 Mampu 
mengembangkan 
konsep, teori, 
kebijakan dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
rehabilitasi lingkungan 
budidaya

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan 

kebijakan tentang rehabilitasi lingkungan 
budidaya serta menemukan kelebihan dan 
kekurangan serta memberikan rekomendasi 
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perbaikannya;

5.2.Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang 
rehabilitasi lingkungan budidaya, meyakinkan 
stakeholders terkait untuk menerima konsep dan 
kebijakan  yang dikembangkan;

5.3.Menjadi sumber rujukan utama dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
tentang rehabilitasi lingkungan budidaya.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Kawasan dan Kesehatan Ikan

Nama Kompetensi : Pemantauan dan Penanggulangan Penyakit Ikan

Kode Kompetensi : B.9.4

Definisi : Kemampuan untuk mengetahui, memahami, mengolah, 
menganalisis dan merumuskan pelaksanaan pemantauan 
dan penanggulangan penyakit ikan

Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami konsep 

dasar, metode, 
peraturan, tatacara 
prosedur pemantauan 
dan penanggulangan 
penyakit ikan

1.1.Mampu menjelaskan konsep dasar, metode, 
peraturan, tatacara prosedur pemantauan, 
surveilan, penanganan dan penanggulangan 
penyakit ikan;

1.2.Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan pemantauan, surveilan, penanganan 
dan penanggulangan penyakit ikan;

1.3.Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholders secara tepat tentang 
pemantauan, surveilan, penanganan dan 
penanggulangan penyakit ikan.

2 Mampu 
melaksanakan 
pemantauan dan 
penanggulangan 
penyakit ikan

3.
4.
3.
4.
1.
2.
2.1.Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan 

dan pengolahan data tentang pemantauan, 
surveilan, penanganan dan penanggulangan 
penyakit ikan;

2.2.Mampu menganalisis dan menyajikan data dan 
informasi tentang pemantauan, surveilan, 
penanganan dan penanggulangan penyakit ikan;

2.3.Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pemantauan, surveilan, penanganan 
dan penanggulangan penyakit ikan.

3 Mampu 
menyelenggarakan 
pelaksanaan 
pemantauan dan 
penanggulangan 
penyakit ikan

4.
5.
6.
1.
2.
3.
3.1.Mampu merancang instrumen identifikasi, 
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pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan 
informasi tentang pemantauan, surveilan, 
penanganan dan penanggulangan penyakit ikan;

3.2.Mampu mensosialisasikan pemantauan, surveilan, 
penanganan dan penanggulangan penyakit ikan 
dan memberikan bimbingan kepada pegawai di 
lingkungannya dalam melaksanakan pemantauan, 
surveilan, penanganan dan penanggulangan 
penyakit ikan;

3.3.Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan pemantauan, surveilan, penanganan 
dan penanggulangan penyakit ikan.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrument 
pemantauan dan 
penanggulangan 
penyakit ikan

5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
4.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis

/metoda/sistem pemantauan, surveilan, 
penanganan dan penanggulangan penyakit ikan 
dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan 
terhadap pelaksanaan pemantauan, surveilan, 
penanganan dan penanggulangan penyakit ikan;

4.2.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur dan 
instrumen pelaksanaan pemantauan, surveilan, 
penanganan dan penanggulangan penyakit ikan;

4.3.Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholders dalam pelaksanaan 
pemantauan, surveilan, penanganan    dan    
penanggulangan   penyakit  ikan   danmemberikan 
bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholders terkait yang terlibat dalam 
pemantauan, surveilan, penanganan dan 
penanggulangan penyakit ikan.

5 Mampu 
mengembangkan 
konsep, teori, 
kebijakan dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
pemantauan dan 
penanggulangan 

6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
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penyakit ikan 5.
5.1.Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan 

kebijakan tentang pemantauan, surveilan, 
penanganan dan penanggulangan penyakit ikan 
serta menemukan kelebihan dan kekurangan 
serta memberikan rekomendasi perbaikannya;

5.2.Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang 
pemantauan, surveilan, penanganan dan 
penanggulangan penyakit ikan, meyakinkan 
stakeholders terkait untuk menerima konsep dan 
kebijakan  yang dikembangkan;

5.3.Menjadi sumber rujukan utama dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
tentang pemantauan, surveilan, penanganan dan 
penanggulangan penyakit ikan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Kawasan dan Kesehatan Ikan

Nama Kompetensi : Monitoring Residu

Kode Kompetensi : B.9.5

Definisi : Kemampuan memahami, mengumpulkan, mengolah, 
menganalisis dan merumuskan program monitoring residu

Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami konsep 

dasar, peraturan dan 
prosedur monitoring 
residu 

3.
1.1.Mampu menjelaskan substansi uji residu, konsep 

penentuan jumlah sampel residu, baku mutu 
residu, peraturan dan prosedur monitoring residu;

1.2.Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
dalam pelaksanaan monitoring residu;

1.3.Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholders secara tepat tentang 
program monitoring residu.

2 Mampu 
melaksanakan 
program monitoring 
residu

5.
6.
5.
6.
1.
2.
2.1.Mampu melaksanakan tahapan kegiatan 

monitoring residu seperti perencanaan  jumlah 
sampel, pemilihan substansi, kriteria dan 
penunjukan laboratorium uji,  evaluasi hasil uji, 
investigasi dan tindakan perbaikan;

2.2.Mampu menganalisis dan menyajikan data dan 
informasi tentang penentuan jumlah sampel, 
substansi uji, laboratorium uji, evaluasi hasil uji 
sampel, tindaklanjut dan tindakan perbaikan serta 
isu-isu terkait monitoring residu dan keamanan 
pangan;

2.3.Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pelaksanaan monitoring residu 
kepada masyarakat dan stakeholder.

3 Mampu 
menyelenggarakan 
program monitoring 
residu

7.
8.
9.
1.
2.
3.



KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

107

3.1.Mampu merancang instrumen identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan 
informasi tentang jumlah dan substansi uji residu, 
penunjukan laboratorium uji residu, evaluasi hasil 
uji sampel, tindaklanjut dan tindakan perbaikan;

3.2.Mampu mensosialisasikan program monitoring 
residu dan memberikan bimbingan kepada 
pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan 
program monitoring residu;

3.3.Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan program monitoring residu.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrument  monitoring 
residu

9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
4.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis

/metoda/sistem monitoring residu dan melakukan 
upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap 
pelaksanaan program monitoring residu;

4.2.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur dan 
instrumen pelaksanaan program monitoring 
residu;

4.3.Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholders dalam pelaksanaan program 
monitoring residu dan memberikan bimbingan 
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholders 
terkait yang terlibat dalam program monitoring 
residu.

5 Mampu 
mengembangkan 
konsep, teori, 
kebijakan dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
dalam monitoring 
residu

11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan 

kebijakan tentang monitoring residu serta 
menemukan kelebihan dan kekurangan serta 



KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

108

memberikan rekomendasi perbaikannya;

5.2.Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang 
monitoring residu, meyakinkan stakeholders 
terkait untuk menerima konsep dan kebijakan  
yang dikembangkan;

5.3.Menjadi sumber rujukan utama dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
tentang monitoring residu.

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Kawasan dan Kesehatan Ikan

Nama Kompetensi : Pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan 

Kode Kompetensi : B.9.6

Definisi : Kemampuan memahami, mengumpulkan, mengolah, 
menganalisis dan merumuskan pengelolaan laboratorium 
kesehatan ikan dan lingkungan

Level Diskripsi Indikator Perilaku
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1 Memahami konsep 
dasar, peraturan dan 
mekanisme, prosedur  
pengelolaan 
laboratorium kesehatan 
ikan dan lingkungan

1.
1.
1.1.Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan dan 

prosedur atau tatacara pengelolaan laboratorium 
kesehatan ikan dan lingkungan;

1.2.Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan 
ikan dan lingkungan;

1.3.Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholders secara tepat tentang 
pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan 
lingkungan.

2 Mampu melaksanakan 
pengelolaan 
laboratorium kesehatan 
ikan dan lingkungan

1.1.
1.2.

1.
2.
1.
2.
2.1.Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan 

dan pengolahan data tentang kriteria, kapasitas 
pengujian, metode pengujian dan peningkatan 
sumberdaya manusia laboratorium kesehatan ikan 
dan lingkungan;

2.2.Mampu menganalisis dan menyajikan data dan 
informasi tentang standar, kriteria, kapasitas 
pengujian, metode pengujian laboratorium 
kesehatan ikan dan lingkungan sebagai dasar 
penetapan laboratorium kesehatan ikan dan 
lingkungan;

2.3.Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pengelolaan laboratorium kesehatan 
ikan dan lingkungan.

3 Mampu 
menyelenggarakan 
pelaksanaan 
pengelolaan 
laboratorium kesehatan 
ikan dan lingkungan

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
3.1.Mampu mendesain/merancang instrumen 

identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan 
penyajian informasi tentang pengelolaan 
laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;

3.2.Mampu mensosialisasikan dan memberikan 
bimbingan kepada pegawai dilingkungannya 
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dalam melaksanakan pengelolaan laboratorium 
kesehatan ikan dan lingkungan;

3.3.Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan 
ikan dan lingkungan.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma, 
standar, prosedur,  
instrument  tentang 
pengelolaan 
laboratorium kesehatan 
ikan dan lingkungan

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
4.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan 

laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dan 
melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan 
terhadap pelaksanaan pengelolaan laboratorium 
kesehatan ikan dan lingkungan;

4.2.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis yang 
dijadikan norma standar, prosedur dan instrumen 
pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan 
ikan dan lingkungan;

4.3.Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholders  dalam pengelolaan laboratorium 
kesehatan ikan dan lingkungan dan memberikan 
bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholders terkait.

5 Mampu 
mengembangkan 
konsep, kebijakan dan 
menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
tentang pengelolaan 
laboratorium kesehatan 
ikan dan lingkungan

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan 

kebijakan tentang pengelolaan laboratorium 
kesehatan ikan dan lingkungan serta menemukan 
kelebihan dan kekurangan serta memberikan 
rekomendasi perbaikannya;
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5.2.Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang 
pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan 
lingkungan, meyakinkan stakeholders terkait untuk 
menerima konsep dan kebijakan  yang 
dikembangkan;

5.3.Menjadi sumber rujukan utama dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan 
dan lingkungan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
UrusanPerbenihan

Nama Kompetensi : Penyediaan, Pengadaan dan Pemantauan Induk Ikan 
Unggul

Kode Kompetensi : B.10.1
Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 

menganalisis dan merumuskan kebijakan penyediaan, 
peredaran dan pemantauan induk ikan unggul

Level Diskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep 
dasar, peraturan dan 
prosedur penyediaan, 
peredaran dan 
pemantauan induk ikan 
unggul 

1. 1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, 
metode, peraturan dan prosedur penyediaan, 
peredaran dan pemantauan induk ikan unggul;

1. 2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan  penyediaan, peredaran dan 
pemantauan induk ikan unggul;

1. 3 Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat/stakeholder terkait penyediaan, 
peredaran dan pemantauan induk ikan unggul.

2 Mampu melaksanakan 
penyediaan, peredaran 
dan pemantauan induk 
ikan unggul sesuai 
dengan pedoman 
kerja/petunjuk teknis

5.
6.
2.1.Mampu melaksanakan identifikasi dan 

pengumpulan data penyediaan, peredaran dan 
pemantauan induk ikan unggul; 

2.2.Mampu menganalisis dan menyajikan data 
penyediaan, peredaran dan pemantauan induk 
ikan unggul; 

2.3.Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas 
perihal data penyediaan, peredaran dan 
pemantauan induk ikan unggul.

3 Mampu 
menyelenggarakan dan 
membimbing 
pelaksanaan  
penyediaan, peredaran 
dan pemantauan induk 
ikan unggul

3.
4.
5.
3.1.Mampu merancang instrument identifikasi, 

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 
penyediaan, peredaran dan pemantauan induk 
ikan unggul;

3.2.Mampu mensosialisasikan penyediaan, 
peredaran dan pamantauan induk ikan unggul 
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dan memberikan bimbingan kepada pegawai 
dalam melaksanakan penyediaan, peredaran 
dan pamantauan induk ikan unggul;

3.3.Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan penyediaan, 
peredaran dan pemantauan induk ikan unggul.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma, 
standar, prosedur 
penyediaan, peredaran 
dan pemantauan induk 
ikan unggul

4.
5.
6.

4.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman 
kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan 
pengembangan atau perbaikan terhadap cara 
kerja penyediaan, peredaran dan pemantauan 
induk ikan unggul yang lebih efektif;

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan 
cara kerja yang dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrument pelaksanaan penyediaan, 
peredaran dan pemantauan induk ikan unggul;

4.3. Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari  stakeholder dalam pelaksanaan 
penyediaan, peredaran dan pemantauan induk 
ikan unggul dan memberikan bimbingan dan 
memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait penyediaan, peredaran dan 
pemantauan induk ikan unggul.

5 Mengembangkan 
konsep, teori, kebijakan 
dan menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
penyediaan, peredaran 
dan pemantauan induk 
ikan unggul

5.
6.
7.
8.
9.
5.1.Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep 

dan kebijakan penyediaan, peredaran dan 
pemantauan induk ikan unggul serta 
pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikan;

5.2.Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
penyediaan, peredaran dan pemantauan induk 
ikan unggul, serta meyakinkan stakeholder 
terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan;

5.3.Menjadi sumber rujukan utama dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam penyediaan, peredaran dan 
pemantauan induk ikan unggul.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
UrusanPerbenihan

Nama Kompetensi : Penataan Pemasukan Benih Ikan Hidup
Kode Kompetensi : B.10.2
Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 

menganalisis dan merumuskan kebijakan penataan  
pemasukan benih ikan hidup yang memenuhi standar 
teknis

Level Diskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep 
dasar, peraturan dan 
prosedur penataan 
pemasukan benih ikan 
hidup

1.1.Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, 
metode, peraturan dan prosedur penataan 
pemasukan benih ikan hidup;

1.2.Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan  penataan pemasukan benih ikan 
hidup;

1.3.Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat/stakeholder terkait penataan 
pemasukan benih ikan hidup.

2 Mampu melaksanakan 
identifikasi, 
pengumpulan dan 
analisis data penataan 
pemasukan benih ikan 
hidup

3.
4.
2.1.Mampu melaksanakan identifikasi dan 

pengumpulan data penataan pemasukan benih 
ikan hidup;

2.2.Mampu menganalisis dan menyajikan data 
penataan pemasukan benih ikan hidup;

2.3.Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas 
perihal data penataan pemasuk benih ikan hidup.

3 Mampu 
menyelenggarakan dan 
membimbing 
pelaksanaan  penataan 
pemasukan benih ikan 
hidup

3. 1
3. 2
3. 3
3.1.Mampu merancang instrument identifikasi, 

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 
penataan pemasukan ikan hidup;

3.2.Mampu mensosialisasikan penataan pemasukan 
benih ikan hidup dan memberikan bimbingan 
kepada pegawai dalam melaksanakan penataan 
pemasukan benih ikan hidup; 

3.3.Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan penataan 
pelaksanaan pemasukan benih ikan hidup.
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4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma, 
standar, prosedur 
penataan pemasukan 
benih ikan benih

5.
6.
7.

0.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman 
kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan 
pengembangan atau perbaikan terhadap cara 
kerja penataan pemasukan benih ikan hidup;

0.2.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis 
dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrument pelaksanaan penataan 
pemasukan benih ikan hidup yang memenuhi 
standar teknis;

0.3.Mampu menyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari  stakeholder dalam pelaksanaan 
penataan pemasukan benih ikan hidup dan 
memberikan bimbingan dan memberikan 
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait penataan pemasukan benih ikan hidup

5 Mengembangkan 
konsep, teori, kebijakan 
dan menjadi 
sumberrujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
penataan  pemasukan 
benih ikan hidup

2.
3.
4.
5.
6.
5.1.Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep 

dan kebijakan penataan pemasukan benih ikan 
hidup serta pelaksanaannya dan rekomendasi 
perbaikan;

5.1.Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
penataan pemasukan benih ikan hidup, serta 
meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.2.Menjadi sumber rujukan utama dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam penataan pemasukan benih ikan 
hidup.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
UrusanPerbenihan

Nama Kompetensi : Penataan dan Pengembangan Pembenihan Ikan 
AirTawar, Air Payau dan Laut

Kode Kompetensi : B.10.3

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 
menganalisis dan merumuskan kebijakan penataan dan 
pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau dan 
laut

Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami konsep, 

metode, peraturan dan 
prosedur penataan dan 
pengembangan 
pembenihan ikan air 
tawar, air payau dan 
laut

1.1.Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, 
metode, peraturan dan prosedur penataan dan 
pengembangan pembenihan ikan air tawar, air 
payau dan laut;

1.2.Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan penataan dan pengembangan 
pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut;

1.3.Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat/stakeholder terkait penataan dan 
pengembangan pembenihan ikan air tawar, air 
payau dan laut.

2 Mampu melaksanakan 
penataan dan 
pengembangan 
pembenihan ikan air 
tawar, air payau dan 
laut

3.
4.
2.1.Mampu melaksanakan identifikasi dan 

pengumpulan data penataan dan 
pengembangan pembenihan ikan air tawar, air 
payau dan laut;

2.2.Mampu menganalisis dan menyajikan data 
untuk penataan dan pengembangan 
pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut;

2.3.Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas 
perihal pelaksanaan penataan dan 
pengembangan pembenihan ikan air tawar, air 
payau dan laut.

3 Mampu 
menyelenggarakan dan 
membimbing 
pelaksanaan  penataan 
dan pengembangan 
pembenihan ikan air 
tawar, air payau dan 
laut

7.
8.
9.
3.1.Mampu merancang instrument identifikasi, 

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 
penataan dan pengembangan pembenihan ikan 
air tawar, air payau dan laut;

3.2.Mampu mensosialisasikan penataan 
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pemasukan benih ikan hidup dan memberikan 
bimbingan kepada pegawai dalam 
melaksanakan penataan dan pengembangan 
pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut; 

3.3.Mampu memecahkan masalah yang timbul dan 
mengambil keputusan dalam pelaksanaan 
penataan dan pengembangan pembenihan ikan 
air tawar, air payau dan laut.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma, 
standar, prosedur 
penataan dan 
pengembangan 
pembenihan ikan air 
tawar, air payau dan 
laut

8.
9.
10.

4.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman 
kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan 
pengembangan atau perbaikan terhadap cara 
kerja penataan dan pengembangan 
pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut;

4.2.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis 
dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrument pelaksanaan penataan 
dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, 
air payau 

4.3.Mampu menyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari  stakeholder dalam pelaksanaan 
penataan dan pengembangan pembenihan ikan 
air tawar, air payau dan laut dan memberikan 
bimbingan dan memberikan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait penataan 
dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, 
air payau dan laut

5 Mampu 
mengembangkan 
konsep, teori, kebijakan 
dan menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
penataan dan 
pengembangan 
pembenihan ikan air 
tawar, air payau dan 
laut

10.
11.
12.
13.
14.
5.1.Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep 

dan kebijakan penataan dan pengembangan 
pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut 
serta pelaksanaannya dan rekomendasi 
perbaikan;

5.2.Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
penataan dan pengembangan pembenihan ikan 
air tawar, air payau dan laut, serta meyakinkan 
stakeholder terkait untuk menerima konsep, 
teori dan kebijakan yang dikembangkan;

5.3.Menjadi sumber rujukan utama dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam penataan dan pengembangan 
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pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut.

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
UrusanPerbenihan

Nama Kompetensi : Pembinaan Unit Pembenihan Ikan Skala Kecil dan 
Menengah

Kode Kompetensi : B.10.4

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 
menganalisis dan merumuskankebijakanpembinaan unit 
pembenihan ikan skala kecil dan menengah

Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan 
prosedur pembinaan 
unit pembenihan ikan 
skala kecil dan 
menengah

1.1.Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, 
metode, peraturan dan prosedur pembinaan unit 
pembenihan ikan skala kecil dan menengah;

1.2.Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan pembinaan unit pembenihan ikan 
skala kecil dan menengah;

1.3.Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat/stakeholder terkait kebijakan 
pembinaan unit pembenihan ikan skala kecil dan 
menengah

2 Mampu melaksanakan 
identifikasi, 
pengumpulan dan 
analisis data 
pelaksanaan 
pembinaan unit 
pembenihan ikan 
skala kecil dan 

5.
6.
2.1.Mampu melaksanakan identifikasi dan 

pengumpulan data pembinaan unit pembenihan 
ikan skala kecil dan menengah;

2.2.Mampu menganalisis dan menyajikan data untuk 
pelaksanaan pembinaan unit pembenihan ikan 
skala kecil dan menengah;
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menengah 2.3.Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal 
pelaksanaan pembinaan unit pembenihan ikan 
skala kecil dan menengah

3 Mampu 
menyelenggarakan 
dan membimbing 
pelaksanaan  
pembinaan unit 
pembenihan ikan 
skala kecil dan 
menengah

4.
5.
6.
3.1.Mampu merancang instrument identifikasi, 

mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data 
untuk pelaksanaan pembinaan unit pembenihan 
ikan skala kecil dan menengah;

3.2.Mampu mensosialisasikan pelaksanaan penataan 
pemasukan benih ikan hidup dan memberikan 
bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan 
pembinaan unit pembenihan ikan skala kecil dan 
menengah; 

3.3.Mampu memecahkan masalah yang timbul dan 
mengambil keputusan dalam pelaksanaan 
pembinaan unit pembenihan ikan skala kecil dan 
menengah.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma, 
standar, prosedur 
pelasanaan 
pembinaan unit 
pembenihan ikan 
skala kecil dan 
menengah

8.
9.
10.

4.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman 
kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan 
pengembangan atau perbaikan terhadap 
pembinaan unit pembenihan ikan skala kecil dan 
menengah;

4.2.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan 
cara kerja yang dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrument pelaksanaan pembinaan unit 
pembenihan ikan skala kecil dan menengah;

4.3.Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari  stakeholder dalam pelaksanaan pembinaan 
unit pembenihan ikan skala kecil dan menengah 
dan memberikan bimbingan dan memberikan 
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait pembinaan unit pembenihan ikan skala 
kecil dan menengah

5 Mengembangkan 
konsep, teori, 
kebijakan dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 

5.1.Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep 
dan kebijakan pembinaan unit pembenihan ikan 
skala kecil dan menengah serta pelaksanaannya 
dan rekomendasi perbaikan;

5.2.Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
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pemecahan masalah 
pembinaan unit 
pembenihan ikan 
skala kecil dan 
menengah

pembinaan unit pembenihan ikan skala kecil dan 
menengah serta meyakinkan stakeholder terkait 
untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.3.Menjadi sumber rujukan utama dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam pembinaan unit pembenihan ikan skala 
kecil dan menengah
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
UrusanPerbenihan

Nama Kompetensi : Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) 

Kode Kompetensi : B.10.5

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 
menganalisis dan merumuskankebijakanSertifikasi CPIB

Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan 
prosedur Sertifikasi 
CPIB

1.
1.1.Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, 

metode, peraturan dan prosedur penerapan 
Sertifikasi CPIB;

1.2.Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan penerapan Sertifikasi CPIB;

1.3.Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat/stakeholder teknik penerapan 
Sertifikasi CPIB.

2 Mampu 
melaksanakan 
identifikasi, 
pengumpulan dan 
analisis data 
Sertifikasi CPIB

1.
2.
2.1.Mampu melaksanakan identifikasi dan 

pengumpulan data untuk pelaksanaan Sertifikasi 
CPIB;

2.2.Mampu menganalisis dan menyajikan data 
penerpan Sertifikasi CPIB;

2.3.Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal 
pelaksanaan penerapan Sertifikasi CPIB.

3 Mampu 
menyelenggarakan 
dan membimbing 
pelaksanaan
Sertifikasi CPIB

1.
2.
3.
3.1.Mampu merancang instrument identifikasi, 

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 
penerapan Sertifikasi CPIB;

3.2.Mampu mensosialisasikan penataan pemasukan 
benih ikan hidup dan memberikan bimbingan 
kepada pegawai dalam melaksanakan penerapan 
Sertifikasi CPIB; 

3.1.Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan penerapam Sertifikasi CPIB.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma, 
standar, prosedur 

1.
2.
3.
4.
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Sertifikasi CPIB 4.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman 
kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan 
pengembangan atau perbaikan terhadap cara 
kerja Sertifikasi CPIB;

4.2.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan 
cara kerja yang dijadikan norma, standar, 
prosedur, instrument pelaksanaan Sertifikasi 
CPIB;

4.3.Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari  stakeholder dalam pelaksanaan Sertifikasi 
CPIB dan memberikan bimbingan dan 
memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait Sertifikasi CPIB.

5 Mengembangkan 
konsep, teori, 
kebijakan dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
Sertifikasi CPIB

15.
16.
17.
18.
19.
5.1.Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep 

dan kebijakan Sertifikasi CPIB serta 
pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikan;

5.2.Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
Sertifikasi CPIB serta meyakinkan stakeholder 
terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan;

5.3.Menjadi sumber rujukan utama dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam Sertifikasi CPIB.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pakan dan Obat Ikan

Nama Kompetensi : Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan
Kode Kompetensi : B.11.1

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifkasi, mengolah, 
menganalisis dan merumuskan kebijakan 
penyediaanbahan baku pakan ikan yang memenuhi 
standar teknis

Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami konsep 

dasar, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 
prosedur penyediaan 
bahan baku pakan 
ikan

3

4
1.1.Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik 

metode, peraturan, mekanisme dan tata cara 
proses penyediaan bahan baku pakan ikan;

1.2.Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan 
penyediaan bahan baku pakan ikan;

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat/stakeholder secara tepat terkait 
penyediaan bahan baku pakan ikan.

2 Mampu 
melaksanakan 
penyediaan bahan 
baku pakan sesuai 
pedoman kerja
/petunjuk teknis

7.
8.
3.
4.
2.1. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan dan 

mengolah data penyediaan bahan baku pakan 
ikan.

2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data 
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penyediaan   bahan baku pakan ikan; 
2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 

jelas perihal penyediaan bahan baku pakan 
kepada masyarakat dan stakeholder.

3 Mampu 
menyelenggarakan, 
membimbing 
pelaksanaan 
penyediaan bahan 
baku pakan ikan 

10.
11.
12.
4.
5.
6.
3.1. Mampu merancang instrument identifikasi, 

mengumpulkan, mengolah dan penyajian data 
penyediaan bahan baku pakan ikan;

3.2. Mampu mensosialisasikan penyedian bahan 
baku pakan ikan dan memberikan 
bimbingankepada pegawai dilingkungannya 
dalam melaksanakan penyediaan bahan baku 
pakan ikan;

3.3. Mampu memecahkan masalah yang timbul dan 
mengambil keputusan dalam pelaksanaan 
penyedian bahan baku pakan ikan;

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrument 
penyediaan bahan 
baku pakan

11.
12.
13.

5.
6.
7.
8.
4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman 

kerja dan melakukan pengembangan atau 
perbaikan penyediaan bahan baku pakan ikan 
yang lebih efektif; 

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrument pelaksanaan penyediaan 
bahan baku pakan ikan;

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder terhadap pelaksanaan 
penyediaan bahan baku pakan ikan dan 
memberikan bimbingan serta fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait penyediaan 
bahan baku pakan ikan.

5 Mengembangkan 
konsep, teori, 
kebijakan dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 

11.
12.
13.
14.
15.
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pemecahan masalah 5. 6
5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, 

kebijakan penyediaan bahan baku pakan ikan 
serta pelaksanaannya dan rekomendasi 
perbaikannya;

5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
penyediaan bahan baku pakan ikan, 
menyakinkan stakeholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan;

5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam 
impelentasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam penyediaan bahan baku pakan ikan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pakan dan Obat Ikan

Nama Kompetensi : Penyediaan Pakan Buatan
Kode Kompetensi : B.11.2

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifkasi, 
mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan 
penyediaan pakan ikan buatan yang memenuhi 
standar teknis

Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan 
mekanisme, tata cara 
prosedur penyediaan
pakan ikan buatan

5

6
1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik 

metode, peraturan, mekanisme dan tata cara 
prosespenyediaan pakan ikan buatan;

1.2 Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan 
penyediaan pakan ikan buatan;

3.1.Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat/stakeholder secara tepat terkait 
penyediaan pakan ikan buatan.

2 Mampu 
melaksanakan 
penyediaan pakan 
ikan buatan sesuai 
pedoman kerja/
petunjuk teknis

5.
6.
5.
6.
2.1 Mampu mengdentifikasi, mengumpulkan dan 

mengolah data penyediaan pakan ikan buatan;

2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data 
penyediaan   pakan ikan buatan; 

2.1.Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal penyediaan pakan ikan buatan 
kepada masyarakat dan stakeholder.

3 Mampu 
menyelenggarakan, 
membimbing 
pelaksanaan 
penyediaan pakan 
ikan buatan

13.
14.
15.
7.
8.
9.
3.1 Mampu merancang instrument identifikasi, 

mengumpulkan, mengolah dan penyajian data 
penyediaan pakan ikan buatan;

3.2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan 
bimbingan kepada pegawai dilingkungannya 
dalam melaksanakan penyediaan pakan ikan 
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buatan;

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan penyedianpakan ikan buatan.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrument 
penyediaan pakan 
ikan buatan

14.
15.
16.

9.
10.
11.
12.
4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman 

kerja dan melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja penyediaan pakan ikan 
buatan yang lebih efektif; 

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrument pelaksanaan penyediaan 
pakan ikan buatan;

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder terhadap pelaksanaan 
penyediaan pakan ikan buatan dan memberikan 
bimbingan serta fasilitasi kepada instansi lain 
atau stakeholder terkait penyediaan pakan ikan 
buatan.

5 Mengembangkan 
konsep, teori, 
kebijakan dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
penyediaan pakan 
ikan buatan

16.
17.
18.
19.
20.
7.
8.
9.
10.
11.
5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, 

kebijakan penyediaan pakan ikan buatan serta 
pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikannya;

5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
penyediaan pakan ikan buatan, menyakinkan 
stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori 
dan kebijakan yang dikembangkan;

5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam impelentasi 
kebijakan dan pemecahan masalah dalam 
penyediaan pakan ikan buatan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pakan dan Obat Ikan

Nama Kompetensi : Penataan Peredaran Pakan Ikan

Kode Kompetensi : B.11.3

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 
menganalisis dan merumuskan penataan peredaraan 
pakan ikan 

Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami konsep 

dasar, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 
prosedur penataan 
peredaran pakan ikan

2.
1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, 

mekanisme dan tata cara proses 
SertifikasiCara Pembuatan Pakan Ikan yang 
Baik (CPPIB),pendaftaran pakan ikan, 
pemasukan bahan baku pakan ikan impor,
peredaran dan pemanfaatan, serta   
pemantauan pakan ikan;

1.2.Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan 
proses Sertifikasi CPPIB,pendaftaran pakan 
ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan 
impor,peredaran dan pemanfaatan, serta   
pemantauan pakan ikan;

1.3.Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat/stakeholder secara tepat terkait 
SertifikasiCPPIB,pendaftaran pakan ikan, 
pemasukan bahan baku pakan ikan impor,
peredaran dan pemanfaatan, serta   
pemantauan pakan ikan.

2 Mampu melaksanakan 
penataan peredaran 
pakan ikan sesuai 
pedoman kerja petunjuk 
teknis

3.
4.
2.1. Mampu mengdentifikasi, mengumpulkan dan 

mengolah dokumen Sertifikasi CPPIB,
pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan 
baku pakan ikan impor,peredaran dan 
pemanfaatan, serta   pemantauan pakan ikan;

2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data 
Sertifikasi CPPIB,pendaftaran pakan ikan, 
pemasukan bahan baku pakan ikan 
impor,peredaran dan pemanfaatan, serta   
pemantauan pakan ikan;

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal Sertifikasi CPPIB, pendaftaran 
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pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan 
ikan impor,peredaran dan pemanfaatan, serta   
pemantauan pakan ikan.

3 Mampu
menyelenggarakan, 
membimbing
pelaksanaan penataan 
peredaran pakan ikan

4.
5.
6.
3.1.Mampu merancang instrument identifikasi, 

mengumpulkan, mengolah dan penyajian data 
Sertifikasi CPPIB,pendaftaran pakan ikan, 
pemasukan bahan baku pakan ikan 
impor,peredaran dan pemanfaatan, serta   
pemantauan pakan ikan;

3.2.Mampu mensosialisasikan Sertifikasi CPPIB,
pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan 
baku pakan ikan impor,peredaran dan 
pemanfaatan, serta   pemantauan pakan 
ikandan memberikan bimbingan kepada 
pegawai dilingkungannya dalam 
melaksanakan Sertifikasi CPPIB,pendaftaran 
pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan 
ikan impor,peredaran dan pemanfaatan, serta   
pemantauan pakan ikan;

3.3.Mampu memecahkan masalah teknis dan 
mengambil keputusan dalam prosespenataan 
peredaran pakan ikan.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun norma 
standar prosedur 
instrument penataan 
peredaran pakan ikan

5.
6.
7.
8.
4.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap 

pedoman kerja dan melakukan 
pengembangan atau perbaikan proses 
penataan peredaran pakan ikan yang lebih 
efektif;

4.2.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrument pelaksanaan penataan 
peredaran pakan ikan;

4.3.Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder terhadap 
pelaksanaan penataan peredaran pakan ikan 
dan memberikan bimbingan serta fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 



KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

130

penataan peredaran pakan ikan.

5 Mengembangkan 
konsep, teori, 
kebijakandan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
penataan peredaran 
pakan ikan

1.
2.
3.
4.
5.
5.1.Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, 

kebijakan penataan peredaran pakan ikan
serta pelaksanaannya dan rekomendasi 
perbaikannya;

5.2.Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
penataan peredaran pakan ikan dan
menyakinkan stakeholder terkait untuk 
menerima konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.3.Menjadi sumber rujukan utama dalam 
impelentasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam penataan peredaran pakan 
ikan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pakan dan Obat Ikan

Nama Kompetensi : Penataan Obat Ikan

Kode Kompetensi : B.11.4

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah
,menganalisis dan merumuskan kebijakan penataan obat 
ikan yang memenuhi standar teknis

Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami konsep 

dasar, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 
prosedur penataan obat 
ikan

3.
1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, 

mekanisme dan tata cara proses Sertifikasi 
Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik 
(CPOIB),pendaftaran obat ikan, pemasukan
/pengeluaran bahan baku/ sampel /obat ikan, 
pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat 
ikan, resistensi antimikroba, serta survey 
kepuasan masyarakat layanan obat ikan;

1.2 Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan 
proses Sertifikasi CPOIB,pendaftaran obat 
ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/
sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan 
pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, 
serta survey kepuasan masyarakat layanan 
obat ikan;

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat/stakeholder secara tepat terkait 
Sertifikasi CPOIB,pendaftaran obat ikan, 
pemasukan/pengeluaran bahan baku/
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sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan 
pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, 
serta  survey kepuasan masyarakat layanan 
obat ikan.

2 Mampu melaksanakan 
penataan obat ikan 
sesuai pedoman 
kerja/petunjuk teknis

5.
6.
2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan dan 

mengolah dokumen Sertifikasi CPOIB,
pendaftaran obat ikan, pemasukan/
pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, 
pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat 
ikan, resistensi antimikroba, serta   survey 
kepuasan masyarakat layanan obat ikan;

2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data 
Sertifikasi CPOIB,pendaftaran obat ikan, 
pemasukan/pengeluaran bahan baku/
sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan 
pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, 
serta survey kepuasan masyarakat layanan 
obat ikan;

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal Sertifikasi CPOIB,pendaftaran 
obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan 
baku/ sampel/obat ikan, pemantauan 
peredaran dan pemanfaatan obat ikan,
resistensi antimikroba, serta survey kepuasan 
masyarakat layanan obat ikan.

3 Mampu
menyelenggarakan, 
membimbing
pelaksanaan penataan 
obat ikan

7.
8.
9.
3.1 Mampu merancang instrument identifikasi, 

mengumpulkan, mengolah dan penyajian data 
Sertifikasi CPOIB,pendaftaran obat ikan, 
pemasukan/pengeluaran bahan baku/
sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan 
pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, 
serta survey kepuasan masyarakat layanan 
obat ikan;

3.2 Mampu mensosialisasikan terkait Sertifikasi 
CPOIB,pendaftaran obat ikan, pemasukan/
pengeluaran bahan baku/ sampel/obat ikan, 
pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat 
ikan, resistensi antimikroba, serta   survey 
kepuasan masyarakat layanan obat ikan dan 
memberikan bimbingankepada pegawai 
dilingkungannya dalam melaksanakan 
penataan obat ikan;
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3.3 Mampu memecahkan masalah teknis dan 
mengambil keputusan dalam proses penataan 
obat ikan.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun norma 
standar prosedur 
instrument penataan 
obat ikan

9.
10.
11.
12.
4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 

pedoman kerja dan melakukan pengembangan 
atau perbaikan proses penataan obat ikan 
yang lebih efektif;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrument pelaksanaan penataan 
obat ikan;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder terhadap 
pelaksanaan obat ikan dan memberikan 
bimbingan serta fasilitasi kepada instansi lain 
atau stakeholder terkait penataan obat ikan.

5 Mengembangkan 
konsep,teori, kebijakan
dan menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
penataan obat ikan

6.
7.
8.
9.
10.
5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, 

kebijakan penataan obat ikan serta 
pelaksanaannya dan rekomendasi 
perbaikannya;

5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
penataan obat ikan dan menyakinkan 
stakeholder terkait untuk menerima konsep, 
teori dan kebijakan yang dikembangkan;

5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam penataan obat ikan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Produksi dan Usaha Budidaya

Nama Kompetensi : Penataan Produksi dan Pengembangan Usaha Ikan  
Konsumsi

Kode Kompetensi : B.12.1
Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, 

mengolah menganalisis dan merumuskan Penataan 
Produksi dan Pengembangan Usaha Ikan  Konsumsi

Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami Konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan tata 
cara prosedur 
Penataan Produksi 
dan Pengembangan 
Usaha Ikan  
Konsumsi

1.1.Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, 
peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur 
Penataan Produksi dan Pengembangan Usaha 
Ikan  Konsumsi

1.2. Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan 
pelaksanaan Penataan Produksi dan 
Pengembangan Usaha Ikan  Konsumsi

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat Penataan 
Produksi dan Pengembangan Usaha Ikan  
Konsumsi.

2 Mampu 
melaksanakan 
Penataan Produksi 
dan Pengembangan 
Usaha Ikan  
Konsumsi sesuai 
pedoman kerja/
petunjuk teknis

2. 1 Mampu melaksanakan Penataan Produksi dan 
Pengembangan usaha Ikan  Konsumsi

2. 2 Mampu melaksanakan analisa pelayanan 
Penataan Produksi dan Pengembangan Usaha 
Ikan  Konsumsi

2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal Penataan Produksi dan 
Pengembangan Usaha Ikan  Konsumsi kepada 
masyarakat dan stakeholder

3 Mampu 
menyelenggarakan 
membimbing 
pelaksanaan 
Penataan Produksi 
dan Pengembangan 
Usaha Ikan  
Konsumsi

3. 1 Mampu mendesain/merancang instrument 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan penyajian 
Penataan Produksi dan Pengembangan Usaha 
Ikan  Konsumsi

3. 2 Mampu mensosialisasikan Penataan Produksi dan 
Pengembangan Usaha Ikan  Konsumsidan 
memberikan bimbingan coaching mentoring 
kepada pegawai dilingkungan nya dalam 
melaksanakan Penataan Produksi dan 
Pengembangan Usaha Ikan  Konsumsi

3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
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yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan Penataan Produksi dan 
Pengembangan Usaha Ikan  Konsumsi

4 Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar 
prosedur instrument

7.
8.
9.

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis
/metode/sistem cara kerja menemukenali 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
Penataan Produksi dan Pengembangan Usaha 
Ikan  Konsumsi yang lebih efektif/efisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrument pelaksanaan Penataan Produksi dan 
Pengembangan Usaha Ikan  Konsumsi

4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungandari stakeholder pelaksanaan Penataan 
Produksi dan Pengembangan Usaha Ikan  
Konsumsi dan memberikan bimbingan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder Penataan 
Produksi dan Pengembangan Usaha Ikan  
Konsumsi

5 Mengembangkan 
konsep, teori, 
kebijakan, dan 
menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
Penataan Produksi 
dan Pengembangan 
Usaha Ikan  
Konsumsi

5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, 
kebijakan Penataan Produksi dan Pengembangan 
Usaha Ikan  Konsumsi serta pelaksanaanya 
menemu kenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikannya.

5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
Penataan Produksi dan Pengembangan Usaha 
Ikan  Konsumsi meyakinkan stakeholder dan 
shareholder terkait untuk menerima konsep, teori 
dan kebijakan yang dikembangkan.

5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam Penataan Produksi dan Pengembangan 
Usaha Ikan  Konsumsi.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Produksi dan Usaha Budidaya

Nama Kompetensi : Penataan Produksi dan Pengembangan Usaha Ikan  Hias
Kode Kompetensi : B.12.2
Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah 

menganalisis dan merumuskanPenataan Produksi dan 
Pengembangan Usaha Ikan  Hias

Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami Konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan tata cara 
prosedur Penataan 
Produksi dan 
Pengembangan Usaha 
Ikan  Hias

1. 1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme, tata cara 
prosedur Penataan Produksi dan 
Pengembangan Usaha Ikan  Hias

1. 2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan 
pelaksanaan Penataan Produksi dan 
Pengembangan Usaha Ikan  Hias

1. 3 Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat Penataan 
Produksi dan Pengembangan Usaha Ikan  Hias 

2 Mampu melaksanakan 
Penataan Produksi dan 
Pengembangan Usaha 
Ikan  Hias sesuai 
pedoman kerja/
petunjuk teknis

2. 1 Mampu melaksanakan Penataan Produksi dan 
Pengembangan Usaha Ikan  Hias

2. 2 Mampu melaksanakan analisa Penataan 
Produksi dan Pengembangan Usaha Ikan  Hias

2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal Penataan Produksi dan 
Pengembangan Usaha Ikan  Hiaskepada 
masyarakat dan stakeholder

3 Mampu 
menyelenggarakan 
membimbing 
pelaksanaan Penataan 
Produksi dan 
Pengembangan Usaha 
Ikan  Hias

6.
7.
8.
3. 1 Mampu mendesain/merancang instrument 

identifikasi, pengumpulan, pengolahan 
penyajian Penataan Produksi dan 
Pengembangan Usaha Ikan  Hias

3. 2 Mampu mensosialisasikan Penataan Produksi 
dan Pengembangan Usaha Ikan  Hiasdan 
memberikan bimbingan coaching mentoring 
kepada pegawai dilingkungan nya dalam 
melaksanakan Penataan Produksi dan 
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Pengembangan Usaha Ikan  Hias
3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam Penataan Produksi dan
Pengembangan Usaha Ikan  Hias

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrument

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/
metode/sistem cara kerja menemukenali 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
Penataan Produksi dan Pengembangan Usaha 
Ikan  Hias yang lebih efektif/efisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrument pelaksanaan Penataan 
Produksi dan Pengembangan Usaha Ikan  Hias

4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
Penataan Produksi dan Pengembangan Usaha 
Ikan  Hias dan memberikan bimbingan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
Penataan Produksi dan Pengembangan Usaha 
Ikan  Hias

5 Mengembangkan 
konsep, teori, 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
Penataan Produksi dan 
Pengembangan Usaha 
Ikan  Hias

5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, 
kebijakan Penataan Produksi dan 
Pengembangan Usaha Ikan Hias serta 
pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.

5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
Penataan Produksi dan Pengembangan Usaha 
Ikan Hias meyakinkan stakeholder dan 
shareholder terkait untuk menerima konsep, 
teori dan kebijakan yang dikembangkan.

5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam Penataan Produksi dan 
Pengembangan Usaha Ikan  Hias
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Produksi dan Usaha Budidaya

Nama Kompetensi : Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya

Kode Kompetensi : B.12.3

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah 
menganalisis dan merumuskan kebijakan pelayanan 
perizinan/rekomendasi usaha bidang perikanan budidaya

Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami Konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan tata 
cara prosedur 
pelayanan perizinan 
/rekomendasi usaha 
bidang perikanan 
budidaya

1.1Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme, tata cara 
prosedur pelayanan perizinan/rekomendasi usaha 
bidang perikanan budidaya

1.2Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan 
pelaksanaan pelayanan perizinan/rekomendasi 
usaha bidang perikanan budidaya

1.3Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat pelayanan 
perizinan /rekomendasi usaha bidang perikanan 
budidaya

2 Mampu 
melaksanakan 
pelayanan perizinan 
/rekomendasi usaha 
bidang perikanan 
budidaya sesuai 
pedoman 
kerja/petunjuk teknis

7.
8.
2.1.Mampu melaksanakan identifikasi pelayanan 

perizinan/rekomendasi usaha bidang perikanan 
budidaya

2.2.Mampu melaksanakan analisa pelayanan 
perizinan/rekomendasi usaha bidang perikanan 
budidaya

2.3.Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pelayanan perizinan/rekomendasi
usaha bidang perikanan budidaya kepada 
masyarakat dan stakeholder 

3 Mampu 
menyelenggarakan 
membimbing 
pelaksanaan 
pelayanan perizinan 
/rekomendasi usaha 
bidang perikanan 

3.1 Mampu mendesain/merancang instrument 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan penyajian 
pelaksanaan pelayanan perizinan /rekomendasi 
usaha bidang perikanan budidaya 

3.2 Mampu mensosialisasikan pelayanan perizinan 
izin/rekomendasi usaha bidang perikanan 
budidaya dan memberikan bimbingan coaching 
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budidaya mentoring kepada pegawai dilingkungan nya 
dalam melaksanakan pelayanan perizinan/
rekomendasi usaha bidang perikanan budidaya

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan pelayanan perizinan/rekomendasi 
usaha bidang perikanan budidaya

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrument

17.
18.
19.

0.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/
metode/sistem cara kerja menemukenali
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja
pelayanan perizinan/rekomendasi usaha bidang 
perikanan budidaya yang lebih efektif/efisien

0.2.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrument pelaksanaan pelayanan 
perizinan/rekomendasi usaha bidang perikanan 
budidaya

0.3.Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
pelayanan perizinan /rekomendasi usaha bidang 
perikanan budidaya dan memberikan bimbingan 
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait pelayanan perizinan izin/rekomendasi 
usaha bidang perikanan budidaya 

5 Mengembangkan 
konsep, teori, 
kebijakan, dan 
menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementas serta 
pemecahan masalah 
pelayanan perizinan 
/rekomendasi usaha 
bidang perikanan 
budidaya pelayanan 
usaha  perikanan 
budidaya

5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, 
kebijakan pelayanan perizinan/rekomendasi 
usaha bidang perikanan budidaya serta 
pelaksanaanya menemu kenali kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.

5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
pelayanan perizinan/rekomendasi usaha bidang 
perikanan budidaya meyakinkan stakeholder dan 
shareholder terkait untuk menerima konsep, teori 
dan kebijakan yang dikembangkan.

5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam pelayanan izin/rekomendasi usaha bidang 
perikanan budidaya.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Produksi dan Usaha Budidaya

Nama Kompetensi : Pembinaan dan Pengembangan Jejaring Usaha Perikanan 
Budidaya

Kode Kompetensi : B.12.4

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah 
menganalisis dan merumuskan Pembinaan dan 
Pengembangan Jejaring Usaha Perikanan Budidaya

Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami Konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan tata 
cara Pembinaan dan 
Pengembangan 
Jejaring Usaha 
Perikanan Budidaya

1.1.Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, 
peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur 
Pembinaan dan Pengembangan Jejaring Usaha 
Perikanan Budidaya

1.2.Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan 
pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan 
Jejaring Usaha Perikanan Budidaya

1.3.Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, 
stakeholder secara tepat Pembinaan dan 
Pengembangan Jejaring Usaha Perikanan 
Budidaya;

2 Mampu 
melaksanakan 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Jejaring Usaha 
Perikanan Budidaya 
sesuai pedoman 
kerja/petunjuk teknis

9.
10.
2.1 Mampu melaksanakan identifikasi Pembinaan dan 

Pengembangan Jejaring Usaha Perikanan Budidaya
2.2 Mampu melaksanakan analisa Pembinaan dan 

Pengembangan Jejaring Usaha Perikanan Budidaya
2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas 

perihal Pembinaan dan Pengembangan Jejaring 
Usaha Perikanan Budidaya kepada masyarakat dan 
stakeholder

3 Mampu 
menyelenggarakan 
membimbing 
pelaksanaan 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Jejaring Usaha 
Perikanan Budidaya

3. 1
3. 2
3. 3
3.1Mampu mendesain/merancang instrument identifikasi

,pengumpulan, pengolahan penyajian pelaksanaan 
Pembinaan dan Pengembangan Jejaring Usaha 
Perikanan Budidaya

3.2Mampu mensosialisasikan Pembinaan dan 
Pengembangan Jejaring Usaha Perikanan Budidaya
dan memberikan bimbingan coaching mentoring 
kepada pegawai dilingkungannya dalam 
melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan 
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Jejaring Usaha Perikanan Budidaya
3.3Mampu memecahkan masalah teknis operasional 

yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan 
Jejaring Usaha Perikanan Budidaya

4 Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar 
prosedur instrument

20.
21.
22.

4.1Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/
metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan 
dan kekurangan melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja Pembinaan dan Pengembangan 
Jejaring Usaha Perikanan Budidaya yang lebih 
efektif/efisien

4.2Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrument Pembinaan dan Pengembangan Jejaring 
Usaha Perikanan Budidaya

4.3Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan Pembinaan 
dan Pengembangan Jejaring Usaha Perikanan 
Budidaya dan memberikan bimbingan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
Pembinaan dan Pengembangan Jejaring Usaha 
Perikanan Budidaya

5 Mengembangkan 
konsep, teori, 
kebijakan, dan 
menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
pelayanan perizinan 
/rekomendasi usaha 
bidang perikanan 
budidaya

21.
22.
23.
24.
25.
5.1Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, 

kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Jejaring 
Usaha Perikanan Budidaya serta pelaksanaanya 
menemukenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikannya.

5.2Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
Pembinaan dan Pengembangan Jejaring Usaha 
Perikanan Budidaya meyakinkan stakeholder dan 
shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan.

5.3Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam Pembinaan dan Pengembangan Jejaring 
Usaha Perikanan Budidaya
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Logistik

Nama Kompetensi : Pemetaan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi : B.13.1
Definisi : Kemampuan merencanakan, mengidentifikasi, mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor, mengevaluasi 
dan pelaporan kebijakan pemetaan logistik hasil kelautan dan 
perikanan

Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan 
mekanisme , tata 
cara prosedur
pemetaan logistik 
hasil kelautan dan 
perikanan

1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, 
peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemetaan 
logistik hasil kelautan dan perikanan

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan pemetaan logistik hasil kelautan dan 
perikanan

1.3. Mampu memberikan informasi kepada stakeholder 
secara tepat terkait pemetaan logistik hasil kelautan dan 
perikanan

1.4. Mampu mengumpulkan data terkait pemetaan logistik 
hasil kelautan dan perikanan

1.5. Mampu mengumpulkan dan menyiapkan bahan terkait 
pemetaan logistik hasil kelautan dan perikanan

2 Mampu 
melaksanakan 
pemetaan logistik 
hasil kelautan dan 
perikanan sesuai 
pedoman kerja/
petunjuk teknis

2.1. Mampu melaksanakan teknik pengumpulan, pengolahan 
dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka 
pemetaan logistik hasil kelautan dan perikanan

2.2. Mampu melaksanakan tahapan mengolah data dan 
informasi pemetaan logistik diantaranya penghitungan 
ketersediaan dan kebutuhan ikan, distribusi ikan, 
penyusunan rancangan penyediaan bahan pokok, 
penyusunan rancangan formulasi dan penghitungan 
indeks logistik

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas 
perihal pemetaan logistik hasil kelautan dan perikanan
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kepada stakeholder 
2.4. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, 

pengumpulan,pengolahan,penyajian data dan informasi 
pemetaan logistik hasil kelautan dan perikanan

3 Mampu 
menyelenggarakan 
dan membimbing 
pelaksanaan 
pemetaan logistik 
hasil kelautan dan 
perikanan

3.1. Mampu mendesain/merancang kegiatan pemetaan 
logistik hasil kelautan dan perikanan

3.2. Mampu mensosialisasikan  pemetaan logistik hasil 
kelautan dan perikanan dan memberikan bimbingan, 
choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya 
dalam melaksanakan pemetaan logistik hasil kelautan 
dan perikanan

3.3. Mampu mengambil keputusan teknis operasional yang 
timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan logistik 
hasil kelautan dan perikanan

3.4. Mampu memberikan rekomendasi pemecahan masalah 
dalam pelaksanaan pemetaan logistik hasil kelautan dan 
perikanan

4 Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun perangkat
norma, standar, 
prosedur, dan 
instrumen pemetaan 
logistik hasil kelautan 
dan perikanan

4.1. Mampu memonitor kegiatan pemetaan logistik hasil 
kelautan dan perikanan

4.2. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis
/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan 
kekurangan, serta melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja pemetaan logistik hasil kelautan 
dan perikanan yang lebih efektif/efisien

4.3. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja 
yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen 
pelaksanaan pemetaan logistik hasil kelautan dan 
perikanan

4.4. Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan 
dari stakeholder dan masyarakat dalam pelaksanaan 
pemetaan logistik hasil kelautan dan perikanan

4.5. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder dan masyakat terkait 
pemetaan logistik hasil kelautan dan perikanan

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, 
dan menjadikan
sumber rujukan 
untuk implementasi 
serta pemecahan 
masalah terkait 
pemetaan logistik 
hasil kelautan dan 
perikanan

5.1. Mengidentifikasi, menganalisis dan konsep kebijakan 
pemetaan logistik hasil kelautan dan perikanan serta 
pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikannya

5.2. Mengembangkan, konsep dan kebijakan  pemetaan 
logistik hasil kelautan dan perikanan

5.3. Meyakinkan stakeholder, shareholder dan masyarakat 
terkait untuk menerima konsep,  dan kebijakan yang 
dikembangkan

5.4. Menjadikan sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait 
pemetaan logistik hasil kelautan dan perikanan
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Logistik

Nama Kompetensi : Pemantauan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi : B.13.2
Definisi : Kemampuan merencanakan, mengidentifikasi, mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor, 
mengevaluasi dan pelaporan kebijakan pemantauan logistik 
hasil kelautan dan perikanan 

Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan 
mekanisme, tata cara
Prosedur pemantauan 
logistik hasil kelautan 
dan perikanan

1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, 
peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur
pemantauan logistik hasil kelautan dan perikanan

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan pemantauan logistik hasil kelautan dan 
perikanan

1.3. Mampu memberikan informasi kepada stakeholder 
secara tepat terkait pemantauan logistik hasil 
kelautan dan perikanan

1.4. Mampu mengumpulkan data terkait pemantauan 
logistik hasil kelautan dan perikanan

1.5. Mampu mengumpulkan dan menyiapkan bahan 
terkait pemantauan logistik hasil kelautan dan 
perikanan

2 Mampu melaksanakan 
kegiatan pemantauan 
logistik hasil kelautan 
dan perikanan sesuai 
pedoman kerja/
petunjuk teknis

2.1. Mampu melaksanakan teknik pengumpulan, 
pengolahan dan analisis data kuantitatif dan 
kualitatif dalam rangka pemantauan logistik hasil 
kelautan dan perikanan

2.2. Mampu melaksanakan tahapan mengolah data dan 
informasi pemantauan pasokan, stok, inflasi dan 
disparitas harga ikan, penyusunan rancangan harga 
referensi, serta perhitungan marjin distribusi hasil 
kelautan dan perikanan

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas 
perihal pemantauan logistik hasil kelautan dan 
perikanan kepada stakeholder

2.4. Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan,pengolahan,penyajian 
data dan informasi pemantauan logistik hasil 
kelautan dan perikanan

3 Mampu 
menyelenggarakan dan 
membimbing 
pelaksanaan 
pemantauan logistik 

3.1. Mampu mendesain/merancang kegiatan 
pemantauan logistik hasil kelautan dan perikanan

3.2. Mampu mensosialisasikan  pemantauan logistik 
hasil kelautan dan perikanan dan memberikan 
bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai 
dilingkungannya dalam melaksanakan pemantauan 
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hasil kelautan dan 
perikanan

logistik hasil kelautan dan perikanan
3.3. Mampu mengambil keputusan teknis operasional 

yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan 
pemantauan logistik hasil kelautan dan perikanan

3.4. Mampu memberikan rekomendasi pemecahan 
masalah dalam pelaksanaan pemantauan logistik 
hasil kelautan dan perikanan

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma,
standar, prosedur, 
instrumen pemantauan 
logistik hasil kelautan 
dan perikanan

4.1. Mampu memonitor kegiatan pemantauan logistik 
hasil kelautan dan perikanan

4.2. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/
metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan 
dan kekurangan, serta melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja pemantauan logistik hasil 
kelautan dan perikanan yang lebih efektif/efisien

4.3. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan pemantauan logistik hasil 
kelautan dan perikanan

4.4. Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder dan masyarakat dalam 
pelaksanaan pemantauan logistik hasil kelautan dan 
perikanan

4.5. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
pemantauan logistik hasil kelautan dan perikanan

5 Mengembangkan 
konsep, , kebijakan, 
dan menjadikan
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
terkait pemantauan 
logistik hasil kelautan 
dan perikanan

5.1. Mengidentifikasi, menganalisis dan konsep 
kebijakan pemantauan logistik hasil kelautan dan 
perikanan serta pelaksanaannya, menemukenali 
kelebihan dan kekurangan dan memberikan 
rekomendasi perbaikannya

5.2. Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
pemantauan logistik hasil kelautan dan perikanan

5.3. Meyakinkan stakeholder, shareholder dan 
masyarakat untuk menerima konsep,  dan kebijakan 
yang dikembangkan dalam rangka pemantauan 
logistik hasil kelautan dan perikanan

5.4. Menjadikan sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
terkait pemantauan logistik hasil kelautan dan 
perikanan
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Logistik

Nama Kompetensi : Tata Logistik Ikan Nasional
Kode Kompetensi : B.13.3
Definisi : Kemampuan merencanakan, mengidentifikasi,  mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis dan  merumuskan serta monitoring, 
evaluasi dan pelaporan tata logistik ikan nasional.

Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami Konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan 
mekanisme , 
prosedur Tata Logistik 
Ikan Nasional

1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, 
peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang 
penyusunan tatalaksana, penyusunan roadmap, dan 
penetapan operatorsistem logistik ikan nasional, 
serta rancangan regulasi tata logistik hasil kelautan 
dan perikanan. 

1.2. Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan 
pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan 
pelaporan di bidang penyusunan tatalaksana, 
penyusunan roadmap, dan penetapan operator
sistem logistik ikan nasional, serta rancangan 
regulasi tata logistik hasil kelautan dan perikanan

1.3. Mampu memberikan informasi kepada stakeholder 
secara tepat mengenaitatalaksana,  penetapan 
operator sistem logistik ikan nasional, serta 
rancangan regulasi tata logistik hasil kelautan dan 
perikanan

1.4. Mampu mengumpulkan data penyusunan roadmap.
1.5. Mampu mengumpulkan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di 
bidang tatalaksana,  penetapan operator sistem 
logistik ikan nasional, serta rancangan regulasi tata 
logistik hasil kelautan dan perikanan.

2 Mampu melaksanakan 
Tata Logistik Ikan 
Nasional sesuai 
pedoman kerja/
petunjuk teknis

2.1. Mampu melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan 
pelaporan di bidang penyusunan tatalaksana, 
penyusunan roadmap, dan penetapan operator 
sistem logistik ikan nasional, serta rancangan 
regulasi tata logistik hasil kelautan dan perikanan.

2.2. Mampu melaksanakan analisis, penyajian, dan 
pemanfaatan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang 
penyusunan tatalaksana, penyusunan roadmap, dan 
penetapan operator sistem logistik ikan nasional, 
serta rancangan regulasi tata logistik hasil kelautan 
dan perikanan.
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2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas 
perihal tatalaksana, roadmap, dan penetapan 
operator sistem logistik ikan nasional, serta 
rancangan regulasi tata logistik hasil kelautan dan 
perikanan kepada stakeholder

2.4. Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian
tatalaksana, roadmap, dan penetapan operator 
sistem logistik ikan nasional, serta rancangan 
regulasi tata logistik hasil kelautan dan perikanan

3 Mampu 
menyelenggarakan,
membimbing 
pelaksanaan tata 
logistik ikan nasional

3.1. Mampu mendesain/ merancang implementasi dan 
pelaksanaan tatalaksana, roadmap, dan penetapan 
operator sistem logistik ikan nasional, serta 
rancangan regulasi tata logistik hasil kelautan dan 
perikanan

3.2.Mampu mensosialisasikan  sistem logistik ikan 
nasional dan memberikan bimbingan, choaching 
mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam 
melaksanakan tata laksana, roadmap, dan 
penetapan operator sistem logistik ikan nasional, 
serta rancangan regulasi tata logistik hasil kelautan 
dan perikanan

3.3.Mampu mengambil keputusan teknis operasional 
dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan 
tatalaksana, penyusunan roadmap, dan penetapan 
operator sistem logistik ikan nasional, serta 
rancangan regulasi tata logistik hasil kelautan dan 
perikanan.

3.4.Mampu memberikan rekomendasi pemecahan 
masalah pelaksanaan penyusunan tatalaksana, 
penyusunan roadmap, dan penetapan operator 
sistem logistik ikan nasional, serta rancangan 
regulasi tata logistik hasil kelautan dan perikanan.

4 Mampu mengarahkan, 
memerintahkan, 
mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar 
prosedur instrument 
tata logistik ikan 
nasional

4.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/
metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan 
dan kekurangan melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja tata laksana, penyusunan 
roadmap, dan penetapan operator sistem logistik 
ikan nasional, serta rancangan regulasi tata logistik 
hasil kelautan dan perikanan yang lebih 
efektif/efisien

4.2.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan tata laksana, penyusunan 
roadmap, dan penetapan operator sistem logistik 
ikan nasional, serta rancangan regulasi tata logistik 
hasil kelautan dan perikanan

4.3.Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder terkait pelaksanaan 
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Sistem Logistik Ikan Nasional dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait sistem Logistik Ikan Nasional

4.4.Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan 
masalah pelaksanaantata laksana, penyusunan 
roadmap, dan penetapan operator sistem logistik 
ikan nasional, serta rancangan regulasi tata logistik 
hasil kelautan dan perikanan

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, dan 
menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah
tata  logistik ikan 
nasional

5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan
tata  logistik ikan nasional serta pelaksanaannya 
menemukenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikannya

5.2. Mengembangkan , konsep dan kebijakan  tata  
logistik ikan nasional

5.3. Meyakinkan stakeholder  dan shareholder terkait 
untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan

5.4. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam tata logistik ikan nasional
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Logistik

Nama Kompetensi Tata Laksana Pemasukan Hasil Perikanan

Kode Kompetensi B.13.4

Definisi Kemampuan merencanakan, mengidentifikasi,  
mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan  merumuskan 
serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tata laksana 
pemasukan hasil perikanan.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami Konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 
mekanisme, Prosedur tata 
laksana pemasukan hasil 
perikanan

1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme, tata cara
prosedur penyiapan bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan 
teknis dan supervisi serta evaluasi dan 
pelaporan di bidang rancangan regulasi, 
analisis kebutuhan dan pelayanan penerbitan 
rekomendasi pemasukan hasil kelautan dan 
perikanan

1.2. Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan penyiapan bahan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
serta evaluasi dan pelaporan di bidang 
rancangan regulasi, analisis kebutuhan dan 
pelayanan penerbitan rekomendasi 
pemasukan hasil kelautan dan perikanan

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
stakeholder secara tepat mengenaipelayanan 
penerbitan rekomendasi pemasukan hasil 
perikanan

1.4. Mampu mengumpulkan data analisis 
kebutuhan pemasukan hasil perikanan

1.5. Mampu mengumpulkan bahan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, pemberian 
bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi 
dan pelaporan di bidang rancangan regulasi, 
analisis kebutuhan dan pelayanan penerbitan 
rekomendasi pemasukan hasil kelautan dan 
perikanan

2 Mampu melaksanakan 
Penyusunan Tata Laksana 
Pemasukan Hasil Perikanan

2.1. Mampu melaksanakan identifikasi, 
pengumpulan pengolahan data pada proses 
penyusunan penyiapan bahan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, pemberian 
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bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi
dan pelaporan di bidang rancangan regulasi, 
analisis kebutuhan dan pelayanan penerbitan 
rekomendasi pemasukan hasil perikanan

2.2. Mampu melaksanakan analisis, penyajian, 
dan pemanfaatan bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan 
teknis dan supervisi serta evaluasi dan 
pelaporan di bidang rancangan regulasi, 
analisis kebutuhan dan pelayanan penerbitan 
rekomendasi pemasukan hasil perikanan

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal rancangan regulasi, analisis 
kebutuhan, dan pelayanan penerbitan 
rekomendasi pemasukan hasil perikanan

2.4. Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian rancangan regulasi, analisis 
kebutuhan dan pelayanan penerbitan 
rekomendasi pemasukan hasil perikanan

3 Mampu menyelenggarakan 
membimbing pelaksanaan 
Tata Laksana Pemasukan 
Hasil Perikanan

3.1. Mampu mendesain/ merancang implementasi 
dan pelaksanaan rancangan regulasi, analisis 
kebutuhan, dan pelayanan penerbitan 
rekomendasi pemasukan hasil perikanan

3.2. Mampu mensosialisasikan  tata cara 
rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan 
memberikan bimbingan, choaching mentoring 
kepada pegawai dilingkungannya dalam 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, pemberian 
bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi 
dan pelaporan di bidang rancangan regulasi, 
analisis kebutuhan dan pelayanan penerbitan 
rekomendasi pemasukan hasil kelautan dan 
perikanan

3.3. Mampu mengambil keputusan teknis 
operasional dalam pelaksanaan kegiatan
penyusunan rancangan regulasi, analisis 
kebutuhan dan penerbitan rekomendasi 
pemasukan hasil kelautan dan perikanan

3.4. Mampu memberikan rekomendasi 
pemecahan masalah pelaksanaan 
penyusunan rancangan regulasi, analisis 
kebutuhan dan penerbitan rekomendasi 
pemasukan hasil kelautan dan perikanan

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun Tata Laksana 
Pemasukan Hasil Perikanan

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/
metode/sistem cara kerja menemukenali 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
penyusunan rancangan regulasi, analisis 
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kebutuhan dan pelayanan penerbitan 
rekomendasi pemasukan hasil kelautan dan 
perikanan yang lebih efektif/efisien

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen penyusunan rancangan 
regulasi, analisis kebutuhan dan pelayanan 
penerbitan rekomendasi pemasukan hasil 
kelautan dan perikanan

4.3. Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder terkait
pelaksanaan penerbitan rekomendasi hasil 
perikanan dan memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait pelayanan rekomendasi hasil 
perikanan

5 Mengembangkan konsep, , 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalahTata 
Laksana Pemasukan Hasil 
Perikanan

5.1.Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, 
kebijakan tata laksana pemasukan hasil 
perikanan serta pelaksanaannya menemu
kenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikanya

5.2.Mengembangkan, konsep dan kebijakan  tata 
laksana pemasukan hasil perikanan

5.3.Meyakinkan stakeholder  dan shareholder 
terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan

5.4.Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam tata laksana 
pemasukan hasil perikanan
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Logistik

Nama Kompetensi Pengadaan Hasil Kelautan dan Perikanan

Kode Kompetensi B.13.5

Definisi Kemampuan, merencanakan, mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana 
kerja sama, dan penerapan standar pengadaan, serta 
perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan 
prasarana pengadaan hasil kelautan dan perikanan.

Leve Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami Konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan mekanisme , tata cara
Prosedur rencana kerja 
sama pengadaan untuk 
mendukung serapan hasil 
kelautan dan perikanan

1. 1 Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme , tata cara
prosedur penyusunan rencana kerjasama 
pengadaan serta pemanfaatan sarana 
pengadaan dan penyimpanan untuk 
mendukung serapan hasil kelautan dan 
perikanan;

1. 2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan 
pelaksanaan penyusunan rencana kerjasama 
pengadaan serta pemanfaatan sarana 
pengadaan dan penyimpanan untuk 
mendukung serapan hasil kelautan dan 
perikanan

1. 3 Mampu memberikan informasi kepada 
stakeholder secara tepat terkait pelaksanaan
rencana kerjasama pengadaan serta 
pemanfaatan sarana pengadaan dan 
penyimpanan untuk mendukung serapan hasil 
kelautan dan perikanan

1. 4 Mampu mengumpulkan data jumlah 
ketersediaan ikan, kerjasama pengadaan serta 
pemanfaatan sarana pengadaan dan 
penyimpanan untuk mendukung serapan hasil 
kelautan dan perikanan

1. 5 Mampu mengumpulkan bahan rencana kerja 
sama, dan penerapan standar pengadaan, 
serta perencanaan, penyediaan, dan 
pemanfaatan sarana dan prasarana 
pengadaan hasil kelautan dan perikanan.

2 Mampu melaksanakan kerja 
sama, dan penerapan 

2.1. Mampu melaksanakan identifikasi, 
pengumpulan dan pengolahan data terkait 
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standar pengadaan, serta 
perencanaan, penyediaan 
pemanfaatan sarana dan 
prasarana pengadaan hasil 
kelautan dan perikanan 
sesuai peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku

penyusunan rencana kerja sama pengadaan 
serta pemanfaatan sarana pengadaan dan 
penyimpanan untuk mendukung serapan hasil 
kelautan dan perikanan

2.2. Mampu menganalisis dan menyusun rencana
kerjasama pengadaan serta pemanfaatan 
sarana pengadaan dan penyimpanan untuk 
mendukung serapan hasil kelautan dan 
perikanan

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal perumusan rencana kerjasama 
pengadaan serta pemanfaatan sarana 
pengadaan dan penyimpanan untuk mendukung 
serapan hasil kelautan dan perikanan kepada 
stakeholder 

2.4. Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian rancangan perjanjian rencana 
kerjasama pengadaan serta pemanfaatan 
sarana pengadaan dan penyimpanan untuk 
mendukung serapan hasil kelautan dan 
perikanan

3 Mampu menyelenggarakan,
membimbing pelaksanaan
rencana kerja sama, 
penerapan standar 
pengadaan serta 
perencanaan, penyediaan, 
dan pemanfaatan sarana 
dan prasarana pengadaan

3.1.Mampu mendesain/ merancang implementasi 
dan pelaksanaan rencana kerjasama 
pengadaan serta pemanfaatan sarana 
pengadaan dan penyimpanan untuk mendukung 
serapan hasil kelautan dan perikanan

3.2.Mampu mensosialisasikan  (substansi) dan 
memberikan bimbingan, choaching mentoring 
kepada pegawai dilingkungannya dan
stakeholder dalam melaksanakan rencana 
kerjasama pengadaan serta pemanfaatan 
sarana pengadaan dan penyimpanan untuk 
mendukung serapan hasil kelautan dan 
perikanan

3.3.Mampu mengambil keputusan teknis 
operasional dalam pelaksanaan kegiatan di 
bidang rencana kerjasama pengadaan serta 
pemanfaatan sarana pengadaan dan 
penyimpanan untuk mendukung serapan hasil 
kelautan dan perikanan

3.4.Mampu memberikan rekomendasi pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul dan 
mengambil keputusan dalam pelaksanaan 
rencana kerjasama pengadaan serta 
pemanfaatan sarana pengadaan dan 
penyimpanan untuk mendukung serapan hasil 
kelautan dan perikanan
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4 Mampu mengarahkan, 
memerintahkan, 
mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar prosedur instrument 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap rencana 
kerjasama pengadaan serta pemanfaatan 
sarana pengadaan dan penyimpanan untuk 
mendukung serapan hasil kelautan dan 
perikanan dan mengetahui kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja pengadaan untuk 
mendukung serapan hasil kelautan dan 
perikanan yang lebih efektif/efisien

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan kerjasama 
pengadaan serta pemanfaatan sarana 
pengadaan dan penyimpanan untuk mendukung 
serapan hasil kelautan dan perikanan

4.3. Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
pengadaan hasil kelautan dan perikanan dan 
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait kerjasama 
pengadaan serta pemanfaatan sarana 
pengadaan dan penyimpanan untuk mendukung 
serapan hasil kelautan dan perikanan

4.4. Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah pelaksanaan kerjasama 
pengadaan serta pemanfaatan sarana 
pengadaan dan penyimpanan untuk mendukung 
serapan hasil kelautan dan perikanan

5 Mengembangkan konsep, 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
pengadaan untuk 
mendukung serapan hasil 
kelautan dan perikanan

5.
5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, 

kebijakan kerjasama pengadaan serta 
pemanfaatan sarana pengadaan dan 
penyimpanan untuk mendukung serapan hasil 
kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya 
menemukenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikanya,

5.2. Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
kerjasama pengadaan serta pemanfaatan 
sarana pengadaan dan penyimpanan untuk 
mendukung serapan hasil kelautan dan 
perikanan, 

5.3. meyakinkan stakeholder, shareholder, dan 
masyarakat terkait untuk menerima konsep,  
dan kebijakan yang dikembangkan

5.4. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam kerjasama pengadaan serta 
pemanfaatan sarana pengadaan dan 
penyimpanan untuk mendukung serapan hasil 
kelautan dan perikanan
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Logistik

Nama Kompetensi Penyimpanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Kode Kompetensi B.13.6

Definisi Kemampuan, merencanakan,  mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan standar 
penyimpanan serta perencanaan dan penyediaan sarana 
dan prasarana penyimpanan hasil kelautan dan perikanan

Leve Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami Konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan mekanisme , tata cara
prosedur penyusunan 
rencana penerapan standar 
penyimpanan serta 
perencanaan dan 
penyediaan sarana dan 
prasarana penyimpanan 
hasil kelautan dan perikanan

1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme , tata cara
prosedur penyusunan rencana penerapan 
standar penyimpanan serta perencanaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana 
penyimpanan hasil kelautan dan perikanan

1.2. Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan penyusunan rencana 
penerapan standar penyimpanan serta 
perencanaan dan penyediaan sarana dan 
prasarana penyimpanan hasil kelautan dan 
perikanan

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
stakeholder secara tepat terkait pelaksanaan 
rencana penerapan standar penyimpanan 
serta perencanaan dan penyediaan sarana 
dan prasarana penyimpanan hasil kelautan 
dan perikanan

1.4. Mampu mengumpulkan data jumlah sarana 
dan prasarana penyimpanan hasil kelautan 
dan perikananyang tersedia dan yang 
direncanakan

1.5. Mampu mengumpulkan bahan penerapan 
standar penyimpanan serta perencanaan,
penyediaan sarana dan prasarana 
penyimpanan hasil kelautan dan perikanan

2 Mampu melaksanakan 
penerapan standar 
penyimpanan serta 

2.1. Mampu melaksanakan identifikasi, 
pengumpulan data terkait penyusunan 
rencana penerapan standar penyimpanan 
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perencanaan dan 
penyediaan sarana dan 
prasarana penyimpanan 
hasil kelautan dan perikanan
sesuai pedoman kerja/
petunjuk teknis

serta perencanaan dan penyediaan sarana 
dan prasarana penyimpanan hasil kelautan 
dan perikanan

2.2. Mampu menganalisis dan menyusunan 
rencana penerapan standar penyimpanan 
serta perencanaan dan penyediaan sarana 
dan prasarana penyimpanan hasil kelautan 
dan perikanan

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal perumusan rencana penerapan 
standar penyimpanan serta perencanaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana 
penyimpanan hasil kelautan dan perikanan
kepada masyarakat dan stakeholder 

2.4. Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian rancangan penerapan standar 
penyimpanan serta perencanaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana 
penyimpanan hasil kelautan dan perikanan

3 Mampu menyelenggarakan,
membimbing pelaksanaan
rencana penerapan standar 
penyimpanan serta 
perencanaan dan 
penyediaan sarana dan 
prasarana penyimpanan 
hasil kelautan dan perikanan

3.1. Mampu mendesain/ merancang implementasi 
dan pelaksanaan rencana penerapan standar 
penyimpanan serta perencanaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana 
penyimpanan hasil kelautan dan perikanan

3.2. Mampu mensosialisasikan  (substansi) dan 
memberikan bimbingan, choaching mentoring 
kepada pegawai dilingkungannya dan
stakeholder dalam melaksanakan rencana 
penerapan standar penyimpanan serta 
perencanaan dan penyediaan sarana dan 
prasarana penyimpanan hasil kelautan dan 
perikanan

3.3. Mampu mengambil keputusan teknis 
operasional dalam pelaksanaan kegiatan di 
bidang rencana penerapan standar 
penyimpanan serta perencanaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana 
penyimpanan hasil kelautan dan perikanan

3.4. Mampu memberikan rekomendasi pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul dan 
mengambil keputusan dalam pelaksanaan 
rencana penerapan standar penyimpanan 
serta perencanaan dan penyediaan sarana 
dan prasarana penyimpanan hasil kelautan 
dan perikanan

4 Mampu mengarahkan, 
memerintahkan, 
mengevaluasi dan 

4.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap rencana 
penerapan standar penyimpanan serta 
perencanaan dan penyediaan sarana dan 
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menyusun perangkat norma 
standar prosedur instrument 

prasarana penyimpanan hasil kelautan dan 
perikanan dan mengetahui kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja perencanaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana 
penyimpanan hasil kelautan dan perikanan 
yang lebih efektif/efisien

4.2.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen penerapan standar 
penyimpanan serta perencanaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana 
penyimpanan hasil kelautan dan perikanan

4.3. Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
penyimpanan hasil kelautan dan perikanan
dan memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
penerapan standar penyimpanan serta 
perencanaan dan penyediaan sarana dan 
prasarana penyimpanan hasil kelautan dan 
perikanan

4.4.Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah pelaksanaan penerapan 
standar penyimpanan serta perencanaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana 
penyimpanan hasil kelautan dan perikanan

5 Mengembangkan konsep, 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
penyimpanan hasil kelautan 
dan perikanan

5.
5.1.Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, 

kebijakan penerapan standar penyimpanan 
serta perencanaan dan penyediaan sarana 
dan prasarana penyimpanan hasil kelautan 
dan perikanan serta pelaksanaannya 
menemukenali kelebihan dan kekurangan 
serta rekomendasi perbaikannya

5.2.Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
penerapan standar penyimpanan serta 
perencanaan dan penyediaan sarana dan 
prasarana penyimpanan hasil kelautan dan 
perikanan

5.3.Meyakinkan stakeholder, shareholder, dan 
masyarakat terkait untuk menerima konsep,  
dan kebijakan yang dikembangkan

5.4.Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam penerapan 
standar penyimpanan serta perencanaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana 
penyimpanan hasil kelautan dan perikanan
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Logistik

Nama Kompetensi Penataan distribusi hasil kelautan dan perikanan

Kode Kompetensi B.13.7

Definisi Kemampuan, merencanakan,  mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan 
kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penataan 
distribusi hasil kelautan dan perikanan 

Leve Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan mekanisme , tata cara
Prosedur penataan distribusi 
hasil kelautan dan perikanan

1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme , tata cara
prosedur penataan distribusi hasil kelautan 
dan perikanan

1.2. Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan penyusunan rancangan konektivitas, 
kerja sama, dan penerapan standar 
distribusi, serta perencanaan, penyediaan, 
dan pemanfaatan sarana dan prasarana 
distribusi hasil kelautan dan perikanan

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
stakeholder secara tepat tentang
penyusunan rancangan konektivitas, kerja 
sama, dan penerapan standar distribusi, 
serta perencanaan, penyediaan, dan 
pemanfaatan sarana dan prasarana distribusi 
hasil kelautan dan perikanan

1.4. Mampu mengumpulkan data rancangan 
konektivitas dan kerjasama distribusi hasil 
kelautan dan perikanan

1.5. Mampu mengumpulkan bahan penerapan 
standar distribusi, serta perencanaan, 
penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan 
prasarana distribusi hasil kelautan dan 
perikanan

2 Mampu melaksanakan 
penataan distribusi hasil 
kelautan dan perikanan
sesuai pedoman kerja/

6.
2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 

pengumpulan, pengolahan data produksi, 
konsumsi dan kebutuhan industry
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petunjuk teknis 2.2 Mampu menganalisis, menyajikan   produksi 
di sentra produksi dan kebutuhan terhadap 
hasil kelautan dan perikanan di sentra 
konsumsi/industry

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal penyusunan rancangan 
konektivitas, kerja sama, dan penerapan 
standar distribusi, serta perencanaan, 
penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan 
prasarana distribusi hasil kelautan dan 
perikanan kepada stakeholder 

2.4 Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian perumusan dan pelaksanaan dalam 
penyusunan rancangan konektivitas, kerja 
sama, dan penerapan standar distribusi, serta 
perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan 
sarana dan prasarana distribusi hasil kelautan 
dan perikanan

3 Mampu menyelenggarakan,
membimbing pelaksanaan
penataan distribusi

7.
3.1 Mampu mendesain/ merancang implementasi 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan rancangan konektivitas, kerja 
sama, dan penerapan standar distribusi, serta 
perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan 
sarana dan prasarana distribusi hasil kelautan 
dan perikanan

3.2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan 
bimbingan, coaching mentoring kepada 
pegawai di Direktorat Logistik dan stakeholder 
dalam  melaksanakan penyusunan rancangan 
konektivitas, kerja sama, dan penerapan 
standar distribusi, serta perencanaan, 
penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan 
prasarana distribusi hasil kelautan dan 
perikanan

3.3 Mampu mengambil keputusan teknis 
operasional dalam pelaksanaan kegiatan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan rancangan konektivitas, kerja 
sama, dan penerapan standar distribusi, serta 
perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan 
sarana dan prasarana distribusi hasil kelautan 
dan perikanan

3.4 Mampu memberikan rekomendasi 
pemecahan masalah pelaksanaan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
rancangan konektivitas, kerja sama, dan 
penerapan standar distribusi, serta 
perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan 
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sarana dan prasarana distribusi hasil kelautan 
dan perikanan

4 Mampu mengarahkan, 
memerintahkan, 
mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar prosedur instrument 
penataan distribusi hasil 
kelautan dan perikanan

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/
metode/sistem cara kerja menemukenali 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang rencana, rancangan konektivitas, kerja 
sama, dan penerapan standar distribusi, serta 
perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan 
sarana dan prasarana distribusi hasil kelautan 
dan perikanan yang lebih effektif/effisien

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria, 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
serta evaluasi dan pelaporan di bidang 
rencana, rancangan konektivitas, kerja sama, 
dan penerapan standar distribusi, serta 
perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan 
sarana dan prasarana distribusi hasil kelautan 
dan perikanan

4.3. Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
penataan distribusi hasil kelautan dan 
perikanan dan memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang rencana, rancangan konektivitas, kerja 
sama, dan penerapan standar distribusi, serta 
perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan 
sarana dan prasarana distribusi hasil kelautan 
dan perikanan

4.4. Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah pelaksanaan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria, 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
serta evaluasi dan pelaporan di bidang 
rencana, rancangan konektivitas, kerja sama, 
dan penerapan standar distribusi, serta 
perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan 
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sarana dan prasarana distribusi hasil kelautan 
dan perikanan

5 Mengembangkan konsep, 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
penataan distribusi hasil 
kelautan dan perikanan

6.
5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, 

kebijakan penataan distribusi hasil kelautan 
dan perikanan serta pelaksanaannya 
menemukenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikanya

5.2. Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
penataan distribusi hasil kelautan dan 
perikanan serta meyakinkan stakeholder, 
shareholder, dan masyarakat terkait untuk 
menerima konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan

5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan 
teknis dan supervisi serta evaluasi dan 
pelaporan di bidang rencana, rancangan 
konektivitas, kerja sama, dan penerapan 
standar distribusi, serta perencanaan, 
penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan 
prasarana distribusi hasil kelautan dan 
perikanan
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Logistik

Nama Kompetensi : Jasa logistik hasil perikanan

Kode Kompetensi : B.13.8

Definisi : Kemampuan, merencanakan,  mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan 
kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan 
logistik hasil kelautan dan perikanan 

Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami Konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan 
mekanisme , tata cara
Prosedur penyusunan 
rancangan jaringan 
layanan jasa logistik 
hasil kelautan dan 
perikanan

1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, 
peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur
pengembangan jaringan layanan penyedia jasa 
logistik hasil kelautan dan perikanan

1.2. Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan 
perumusan dan pelaksanaan dalam 
mengembangkan jaringan layanan penyedia jasa 
logistik hasil kelautan dan perikanan, analisis biaya 
logistik, inisiasi kerjasama serta penguatan 
kelembagaan pelaku usaha jasa logistik.

1.3. Mampu memberikan informasi kepada stakeholder 
secara tepat tentang perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan pengembangan jaringan layanan 
penyedia jasa logistik hasil kelautan dan perikanan, 
analisis biaya logistik, inisiasi kerja sama, 
sertapenguatan kelembagaan pelaku usaha jasa 
logistik.

1.4. Mampu mengumpulkan data penyedia jasa logistik, 
variabel biaya logistik, kerjasama pelaku serta 
kelembagaan pelaku jasa logistik hasil kelautan 
dan perikanan

1.5. Mampu mengumpulkan bahan penerapan standar 
layanan jasa logistik, analisis biaya logistik , 
kerjasama pelaku serta penguatan kelembagaan 
pelaku usaha jasa logistik hasil kelautan dan 
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Level Deskripsi Indikator Perilaku
perikanan

2 Mampu melaksanakan 
penyusunan 
rancangan jaringan 
layanan jasa logistik 
hasil kelautan dan 
perikanan sesuai 
pedoman kerja/
petunjuk teknis

2.1Mampu melaksanakan identifikasi dan 
pengumpulan data, jaringan, biaya logistik, kerja 
sama dan kelembagaan jasa logistik hasil kelautan 
dan perikanan.

2.2Mampu menganalisis dan  menyajikan   rancangan 
jaringan layanan penyedia jasa logistik hasil 
kelautan dan perikanan, analisis biaya logistik, 
inisisasi kerjasama serta penguatan kelembagaan 
pelaku usaha jasa logistic

2.3Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas 
perihal perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
dalam mengembangkan jaringan layanan penyedia 
jasa logistik hasil kelautan dan perikanan, analisis 
biaya logistik, inisisasi kerjasama serta penguatan 
kelembagaan pelaku usaha jasa logistik kepada 
stakeholder.

2.4Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam 
pengembangan jaringan layanan penyedia jasa 
logistik hasil kelautan dan perikanan, analisis biaya 
logistik, inisiasi kerjasama serta penguatan 
kelembagaan pelaku usaha jasa logistik.

3 Mampu 
menyelenggarakan,
membimbing
pelaksanaan
pengembangan 
layanan jasa logistik 
hasil kelautan dan 
perikanan

3.1. Mampu mendesain/ merancang implementasi 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam 
mengembangkan jaringan layanan penyedia jasa 
logistik hasil kelautan dan perikanan, analisis biaya 
logistik, inisisasi kerjasama serta penguatan 
kelembagaan pelaku usaha jasa logistik.

3.2. Mampu mensosialisasikan dan memberikan 
bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai di 
Direktorat Logistik dan stakeholder dalam dalam 
mengembangkan jaringan layanan penyedia jasa 
logistik hasil kelautan dan perikanan, analisis biaya 
logistik, inisiasi kerjasama serta penguatan 
kelembagaan pelaku usaha jasa logistik 

3.3. Mampu mengambil keputusan teknis operasional 
dalam pelaksanaan kegiatan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan 
jaringan layanan penyedia jasa logistik hasil 
kelautan dan perikanan melalui inisiasi kerja sama. 
Mampu memberikan rekomendasi pemecahan 
masalah pelaksanaan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan 
jaringan layanan penyedia jasa logistik hasil 
kelautan dan perikanan, analisis biaya logistik, 
inisiasi kerjasama serta penguatan kelembagaan 
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Level Deskripsi Indikator Perilaku
pelaku usaha jasa logistik

4 Mampu mengarahkan, 
memerintahkan, 
mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar 
prosedur instrument 
pengembangan 
layanan jasa logistik 
hasil kelautan dan 
perikanan

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/
metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan 
dan kekurangan melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi serta evaluasi dan pelaporan dalam 
pengembangan jaringan layanan penyedia jasa 
logistik hasil kelautan dan perikanan, analisis biaya 
logistik, inisiasi kerjasama serta penguatan 
kelembagaan pelaku usaha jasa logistik.

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian 
bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan 
pelaporan di dalam pengembangan jaringan 
layanan penyedia jasa logistik hasil kelautan dan 
perikanan, analisis biaya logistik, inisiasi 
kerjasama serta penguatan kelembagaan pelaku 
usaha jasa logistik

4.3. Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder dalam pengembangan 
layanan jasa logistik hasil kelautan dan 
perikanandan memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
serta evaluasi dan pelaporan pengembangan 
jaringan layanan penyedia jasa logistik hasil 
kelautan dan perikanan, analisis biaya logistik, 
inisiasi kerjasama serta penguatan kelembagaan 
pelaku usaha jasa logistik

4.4. Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan 
masalah pelaksanaan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian 
bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan 
pelaporan pengembangan jaringan layanan 
penyedia jasa logistik hasil kelautan dan 
perikanan, analisis biaya logistik, inisiasi 
kerjasama serta penguatan kelembagaan pelaku 
usaha jasa logistik

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, 
dan menjadi sumber 

5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan 
pengembangan layanan jasa logistik hasil kelautan 
dan perikanan serta pelaksanaannya menemu
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Level Deskripsi Indikator Perilaku
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
pengembangan 
layanan jasa logistik 
hasil kelautan dan 
perikanan

kenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikanya

5.2. Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
pengembangan layanan jasa logistik hasil kelautan 
dan perikanan

5.3. Meyakinkan stakeholder, shareholder, dan 
masyarakat terkait untuk menerima konsep, teori
dan kebijakan yang dikembangkan

5.4. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
serta evaluasi dan pelaporan dalam 
pengembangan jaringan layanan penyedia jasa 
logistik hasil kelautan dan perikanan, analisis biaya 
logistik, inisiasi kerjasama serta penguatan 
kelembagaan pelaku usaha jasa logistik
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengolahan dan Bina Mutu

Nama Kompetensi Perumusan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan 
dan Perikanan

Kode Kompetensi B.14.1
Definisi Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 

mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan perumusan dan 
harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan 
dan perikanan.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu memahami konsep 
dasar, teknik, metode, 
peraturan, tata cara 
prosedur perumusan dan 
harmonisasi standar mutu 
dan keamanan hasil 
kelautan dan perikanan.

1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme, tata cara 
prosedur perumusan dan harmonisasi 
standar mutu dan keamanan hasil kelautan 
dan perikanan.

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan perumusan dan 
harmonisasi standar mutu dan keamanan 
hasil kelautan dan perikanan

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 
stakeholder secara tepat mengenai 
perumusan dan harmonisasi standar mutu 
dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

1.4 Mampu membantu mengumpulkan data 
perumusan dan harmonisasi standar mutu 
dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

2 Mampu melaksanakan 
perumusan dan 
harmonisasi standar mutu 
dan keamanan hasil 
kelautan dan perikanan 
sesuai pedoman kerja/
petunjuk teknis.

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, 
pengolahan, dan analisis data persyaratan 
mutu dan keamanan hasil perikanan 
(mikrobiologi, kimia, dan fisika)

2.2 Mampu mengumpulkan, menganalisa, 
menyusun dan menyajikan data perumusan 
dan harmonisasi standar mutu dan 
keamanan hasil kelautan dan perikanan

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal perumusan dan 
harmonisasi standar mutu dan keamanan 
hasil kelautan dan perikanan
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3 Mampu menyusun konsep 
proses perumusan standar 
produk kelautan dan 
perikanan.

3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian perumusan dan harmonisasi 
standar mutu dan keamanan hasil kelautan 
dan perikanan

3.2 Mampu mensosialisasikan  (substansi) dan 
memberikan bimbingan, choaching 
mentoring kepada pegawai dilingkungannya 
dalam melaksanakan perumusan dan 
harmonisasi standar mutu dan keamanan 
hasil kelautan dan perikanan

3.3 Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan perumusan dan 
harmonisasi standar mutu dan keamanan 
hasil kelautan dan perikanan

3.4 Mampu memberikan saran pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul 
dalam perumusan dan harmonisasi standar 
mutu dan keamanan hasil kelautan dan 
perikanan

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar prosedur instrument 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis
/metode/sistem cara kerja menemu kenali 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
perumusan dan harmonisasi standar mutu 
dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 
yang lebih effektif/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen pelaksanaan 
perumusan dan harmonisasi standar mutu 
dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

4.3 Mampu meyakinkan dan mampu 
memperoleh dukungan dari stakeholder 
pelaksanaan perumusan dan harmonisasi 
standar mutu dan keamanan hasil kelautan 
dan perikanan dan memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait perumusan dan 
harmonisasi standar mutu dan keamanan 
hasil kelautan dan perikanan

4.4 Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis operasional 
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yang timbul dalam perumusan dan 
harmonisasi standar mutu dan keamanan 
hasil kelautan dan perikanan

5 Mengembangkan konsep, 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
perumusan dan 
harmonisasi standar mutu 
dan keamanan hasil 
kelautan dan perikanan 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, 
kebijakan perumusan dan harmonisasi 
standar mutu dan keamanan hasil kelautan 
dan perikanan serta pelaksanaannya 
menemukenali kelebihan dan kekurangan 
dan rekomendasi perbaikanya,

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
perumusan dan harmonisasi standar mutu 
dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, 
meyakinkan stakeholder  dan shareholder 
terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam perumusan dan 
harmonisasi standar mutu dan keamanan 
hasil kelautan dan perikanan
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengolahan dan Bina Mutu

Nama Kompetensi Industri Skala Menengah dan Besar 
Kode Kompetensi B.14.2
Definisi Kemampuan mengumpulkan, mengolah, merencanakan, 

menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan penerapan standar mutu dan keamanan hasil 
kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga 
penilaian kesesuaian dan merumuskan rekomendasi 
penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan.

Level Diskripsi Indikator Perilaku

1 Mampu memahami konsep 
dasar, teknik, metode, 
peraturan, tata cara 
prosedur penerapan standar 
mutu dan keamanan hasil 
kelautan dan perikanan, 
fasilitasi pembentukan 
lembaga penilaian 
kesesuaian dan
merumuskan rekomendasi 
penerbitan sertifikat 
kelayakan pengolahan.

1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme , tata 
cara prosedur penerapan standar mutu 
dan keamanan hasil kelautan dan 
perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga 
penilaian kesesuaian dan merumuskan 
rekomendasi penerbitan sertifikat 
kelayakan pengolahan.

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan penerapan standar 
mutu dan keamanan hasil kelautan dan 
perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga 
penilaian kesesuaian dan merumuskan 
rekomendasi penerbitan sertifikat 
kelayakan pengolahan.

1.3 Mampu menberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat 
mengenai penerapan standar mutu dan 
keamanan hasil kelautan dan perikanan, 
fasilitasi pembentukan lembaga penilaian 
kesesuaian dan merumuskan rekomendasi 
penerbitan sertifikat kelayakan 
pengolahan.

1.4 Mampu membantu mengumpulkan data 
penerapan standar mutu dan keamanan 
hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi 
pembentukan lembaga penilaian 
kesesuaian dan merumuskan rekomendasi 
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penerbitan sertifikat kelayakan 
pengolahan.

2 Mampu melaksanakan 
penerapan standar mutu 
dan keamanan hasil 
kelautan dan perikanan, 
fasilitasi pembentukan 
lembaga penilaian 
kesesuaian dan 
merumuskan rekomendasi 
penerbitan sertifikat 
kelayakan pengolahan 
sesuai pedoman kerja/
petunjuk teknis.

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, 
pengolahan, dan analisis data penilaian 
aspek teknis hasil verifikasi lapangan.

2.2 Mampu melaksanakan tahapan 
penyusunan penerapan standar mutu dan 
keamanan hasil kelautan dan perikanan, 
fasilitasi pembentukan lembaga penilaian 
kesesuaian dan merumuskan rekomendasi 
penerbitan sertifikat kelayakan 
pengolahan.

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal penerapan standar mutu 
dan keamanan hasil kelautan dan 
perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga 
penilaian kesesuaian dan merumuskan 
rekomendasi penerbitan sertifikat 
kelayakan pengolahan.

3 Mampu menyusun konsep 
proses penerapan standar 
mutu dan keamanan hasil 
kelautan dan perikanan, 
fasilitasi pembentukan 
lembaga penilaian 
kesesuaian dan 
merumuskan rekomendasi 
penerbitan sertifikat 
kelayakan pengolahan.

3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian penerapan standar mutu dan 
keamanan hasil kelautan dan perikanan, 
fasilitasi pembentukan lembaga penilaian 
kesesuaian dan merumuskan rekomendasi 
penerbitan sertifikat kelayakan 
pengolahan.

3.2 Mampu mensosialisasikan  (substansi) dan 
memberikan bimbingan, choaching 
mentoring kepada pegawai dilingkungan
nya dalam melaksanakan penerapan 
standar mutu dan keamanan hasil kelautan 
dan perikanan, fasilitasi pembentukan 
lembaga penilaian kesesuaian dan 
merumuskan rekomendasi penerbitan 
sertifikat kelayakan pengolahan.

3.3 Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan penerapan standar 
mutu dan keamanan hasil kelautan dan 
perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga 
penilaian kesesuaian dan merumuskan 
rekomendasi penerbitan sertifikat 
kelayakan pengolahan.
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3.4 Mampu memberikan saran pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul 
penerapan standar mutu dan keamanan 
hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi 
pembentukan lembaga penilaian 
kesesuaian dan merumuskan rekomendasi 
penerbitan sertifikat kelayakan 
pengolahan.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar prosedur instrument 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap 
teknis/metode/sistem cara kerja menemu 
kenali kelebihan dan kekurangan 
melakukan pengembangan atau perbaikan 
cara kerja penerapan standar mutu dan 
keamanan hasil kelautan dan perikanan, 
fasilitasi pembentukan lembaga penilaian 
kesesuaian dan merumuskan rekomendasi 
penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan 
yang lebih effektif/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen pelaksanaan
penerapan standar mutu dan keamanan 
hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi 
pembentukan lembaga penilaian 
kesesuaian dan merumuskan rekomendasi 
penerbitan sertifikat kelayakan 
pengolahan.

4.3 Mampu meyakinkan dan mampu 
memperoleh dukungan dari stakeholder 
pelaksanaan penerapan standar mutu dan 
keamanan hasil kelautan dan perikanan, 
fasilitasi pembentukan lembaga penilaian 
kesesuaian, merumuskan rekomendasi 
penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan 
dan memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait perumusan dan harmonisasi 
standar mutu dan keamanan hasil kelautan 
dan perikanan

4.4 Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam penerapan standar 
mutu dan keamanan hasil kelautan dan 
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perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga 
penilaian kesesuaian dan merumuskan 
rekomendasi penerbitan sertifikat 
kelayakan pengolahan

5 Mengembangkan konsep, 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
penerapan standar mutu 
dan keamanan hasil 
kelautan dan perikanan, 
fasilitasi pembentukan 
lembaga penilaian 
kesesuaian dan 
merumuskan rekomendasi 
penerbitan sertifikat 
kelayakan pengolahan.

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, , konsep, 
kebijakan penerapan standar mutu dan 
keamanan hasil kelautan dan perikanan, 
fasilitasi pembentukan lembaga penilaian 
kesesuaian dan merumuskan rekomendasi 
penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan 
serta pelaksanaannya menemukenali 
kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikanya,

5.2 Mengembangkan , konsep dan kebijakan  
penerapan standar mutu dan keamanan 
hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi 
pembentukan lembaga penilaian 
kesesuaian dan merumuskan rekomendasi 
penerbitan sertifikat kelayakan 
pengolahan, meyakinkan stakeholder  dan 
shareholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam penerapan 
standar mutu dan keamanan hasil kelautan 
dan perikanan, fasilitasi pembentukan 
lembaga penilaian kesesuaian dan 
merumuskan rekomendasi penerbitan 
sertifikat kelayakan pengolahan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengolahan dan Bina

Nama Kompetensi Perencanaan Produksi

Kode Kompetensi B.14.3
Definisi Kemampuan mengumpulkan / mengidentifikasi, mengolah, 

merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan perencanaan produksi, 
ketersediaan bahan baku, peningkatan utilitas dan volume 
produk olahan unit pengolahan ikan skala menengah dan 
skala besar, serta perencanaan dan peyediaan sarana dan 
prasarana industri skala menengah dan besar

Level Diskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan mekanisme, tata cara 
prosedur perencanaan 
produksi, ketersediaan 
bahan baku, peningkatan 
utilitas dan volume produk 
olahan unit pengolahan ikan 
skala menengah dan skala 
besar, serta perencanaan 
dan peyediaan sarana dan 
prasarana industri skala 
menengah dan besar

1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme, tata 
cara prosedur perencanaan produksi, 
ketersediaan bahan baku, peningkatan 
utilitas dan volume produk olahan unit 
pengolahan ikan skala menengah dan 
skala besar serta perencanaan dan 
peyediaan sarana dan prasarana industri 
skala menengah dan besar

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah
tahapan pelaksanaan perencanaan 
produksi, ketersediaan bahan baku, 
peningkatan utilitas dan volume produk 
olahan unit pengolahan ikan skala 
menengah dan skala besar serta 
perencanaan dan peyediaan sarana dan 
prasarana industri skala menengah dan 
besar

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat stakeholder secara tepat 
mengenai perencanaan produksi, 
ketersediaan bahan baku, peningkatan 
utilitas dan volume produk olahan unit 
pengolahan ikan skala menengah dan 
skala besar serta perencanaan dan 
peyediaan sarana dan prasarana industri 
skala menengah dan besar
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1.4 Mampu membantu mengumpulkan data 
perencanaan produksi, ketersediaan bahan 
baku, peningkatan utilitas dan volume 
produk olahan unit pengolahan ikan skala 
menengah dan skala besar serta 
perencanaan dan peyediaan sarana dan 
prasarana industri skala menengah dan 
besar

2 Mampu melaksanakan
perencanaan produksi, 
ketersediaan bahan baku, 
peningkatan utilitas dan 
volume produk olahan unit 
pengolahan ikan skala 
menengah dan skala besar, 
serta perencanaan dan 
peyediaan sarana dan 
prasarana industri skala 
menengah dan besar sesuai 
pedoman kerja / petunjuk 
teknis

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan 
pengumpulan data perencanaan produksi, 
ketersediaan bahan baku, peningkatan 
utilitas dan volume produk olahan unit 
pengolahan ikan skala menengah dan 
skala besar serta perencanaan dan 
peyediaan sarana dan prasarana industri 
skala menengah dan besar.

2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan
perencanaan produksi, ketersediaan bahan 
baku, peningkatan utilitas dan volume 
produk olahan unit pengolahan ikan skala 
menengah dan skala besar serta 
perencanaan dan peyediaan sarana dan 
prasarana industri skala menengah dan 
besar.

2.3 Mampu Menjelaskan secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal perencanaan produksi, 
ketersediaan bahan baku, peningkatan 
utilitas dan volume produk olahan unit 
pengolahan ikan skala menengah dan 
skala besar serta perencanaan dan 
peyediaan sarana dan prasarana industri 
skala menengah dan besar. 

3 Mampu menyelenggarakan, 
membimbing pelaksanaan
perencanaan produksi, 
ketersediaan bahan baku, 
peningkatan utilitas dan 
volume produk olahan unit 
pengolahan ikan skala 
menengah dan skala besar, 
serta perencanaan dan 
peyediaan sarana dan 
prasarana industri skala 

3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian perencanaan produksi, 
ketersediaan bahan baku, peningkatan 
utilitas dan volume produk olahan unit 
pengolahan ikan skala menengah dan 
skala besar serta perencanaan dan 
peyediaan sarana dan prasarana industri 
skala menengah dan besar.

3.2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan 
bimbingan, choaching mentoring kepada 
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menengah dan besar pegawai dilingkungannya dalam 
melaksanakan perencanaan produksi, 
ketersediaan bahan baku, peningkatan 
utilitas dan volume produk olahan unit 
pengolahan ikan skala menengah dan 
skala besar serta perencanaan dan 
peyediaan sarana dan prasarana industri 
skala menengah dan besar.

3.3 Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan perencanaan
produksi, ketersediaan bahan baku, 
peningkatan utilitas dan volume produk 
olahan unit pengolahan ikan skala 
menengah dan skala besar serta 
perencanaan dan peyediaan sarana dan 
prasarana industri skala menengah dan 
besar.

3.4 Mampu memberikan saran pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul 
pada kegiatan perencanaan produksi, 
ketersediaan bahan baku, peningkatan 
utilitas dan volume produk olahan unit 
pengolahan ikan skala menengah dan 
skala besar serta perencanaan dan 
peyediaan sarana dan prasarana industri 
skala menengah dan besar.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar prosedur instrument
perencanaan produksi, 
ketersediaan bahan baku, 
peningkatan utilitas dan 
volume produk olahan unit 
pengolahan ikan skala 
menengah dan skala besar, 
serta perencanaan dan 
peyediaan sarana dan 
prasarana industri skala 
menengah dan besar

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja menemu
kenali kelebihan dan kekurangan 
melakukan pengembangan atau perbaikan 
cara kerja perencanaan produksi, 
ketersediaan bahan baku, peningkatan 
utilitas dan volume produk olahan unit 
pengolahan ikan skala menengah dan 
skala besar serta perencanaan dan 
peyediaan sarana dan prasarana industri 
skala menengah dan besar yang lebih 
efektif dan efisien.

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen pelaksanaan 
perencanaan produksi, ketersediaan bahan 
baku, peningkatan utilitas dan volume 
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produk olahan unit pengolahan ikan skala 
menengah dan skala besar serta 
perencanaan dan peyediaan sarana dan 
prasarana industri skala menengah dan 
besar.

4.3 Mampu meyakinkan dan mampu 
memperoleh dukungan dari stakeholder 
pelaksanaan dan memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholeder terkait perencanaan produksi, 
ketersediaan bahan baku, peningkatan 
utilitas dan volume produk olahan unit 
pengolahan ikan skala menengah dan 
skala besar serta perencanaan dan 
peyediaan sarana dan prasarana industri 
skala menengah dan besar.

4.4 Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis operasional 
yang timbul dari kegiatan perencanaan
produksi, ketersediaan bahan baku, 
peningkatan utilitas dan volume produk 
olahan unit pengolahan ikan skala 
menengah dan skala besar serta 
perencanaan dan peyediaan sarana dan 
prasarana industri skala menengah dan 
besar

5 Mengembangkan konsep, 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
perencanaan produksi, 
ketersediaan bahan baku, 
peningkatan utilitas dan 
volume produk olahan unit 
pengolahan ikan skala 
menengah dan skala besar, 
serta perencanaan dan 
peyediaan sarana dan 
prasarana industri skala 
menengah dan besar

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, 
kebijakan perencanaan produksi, 
ketersediaan bahan baku, peningkatan 
utilitas dan volume produk olahan unit 
pengolahan ikan skala menengah dan 
skala besar serta perencanaan dan 
peyediaan sarana dan prasarana industri 
skala menengah dan besar serta 
pelaksanaannya menemukenali kelebihan 
dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikannya

5.2 Mengembangkan , konsep dan kebijakan 
perencanaan produksi, ketersediaan bahan 
baku, peningkatan utilitas dan volume 
produk olahan unit pengolahan ikan skala 
menengah dan skala besar serta 
perencanaan dan peyediaan sarana dan 
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prasarana industri skala menengah dan 
besar, meyakinkan stakeholder dan 
stakeholder terkait untuk menerima konsep,  
dan kebijakan yang dikembangkan

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam perencanaan
produksi, ketersediaan bahan baku, 
peningkatan utilitas dan volume produk 
olahan unit pengolahan ikan skala 
menengah dan skala besar serta 
perencanaan dan peyediaan sarana dan 
prasarana industri skala menengah dan 
besar.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengolahan dan Bina

Nama Kompetensi Kerjasama industri
Kode Kompetensi B.14.4
Definisi Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, 

merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian  bimbingan  
teknis  dan  supervisi  serta  evaluasi  dan pelaporan di 
bidang fasilitasi kerja sama peningkatan produktivitas industri 
pengolahan ikan, penerapan dan pemantuan sistem mutu dan  
keamanan  hasil  kelautan  dan  perikanan,  serta  
pemantauan dan  analisis  pemanfaatan  sarana  dan  
prasarana  industri  skala menengah dan besar.

Level Diskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan mekanisme, tata cara 
prosedur 
pemberian  bimbingan  
teknis  dan  supervisi  
serta  evaluasi  dan 
pelaporan di bidang 
fasilitasi kerja sama 
peningkatan produktivitas 
industri pengolahan ikan, 
penerapan dan 
pemantuan sistem mutu 
dan  keamanan  hasil  
kelautan  dan  perikanan,  
serta  pemantauan 
dan  analisis  
pemanfaatan  sarana  dan  
prasarana  industri  skala 
menengah dan besar.

1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme , tata cara
prosedur pemberian  bimbingan  teknis  dan  
supervisi  serta  evaluasi  dan pelaporan di 
bidang fasilitasi kerja sama peningkatan 
produktivitas industri pengolahan ikan, 
penerapan dan pemantuan sistem mutu dan  
keamanan  hasil kelautan  dan  perikanan,  
serta  pemantauan dan  analisis pemanfaatan  
sarana  dan  prasarana  industri  skala 
menengah dan besar

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan 
pelaksanaan pemberian  bimbingan  teknis  
dan  supervisi  serta  evaluasi  dan pelaporan 
di bidang fasilitasi kerja sama peningkatan 
produktivitas industri pengolahan ikan, 
penerapan dan pemantuan sistem mutu dan  
keamanan  hasil  kelautan  dan  perikanan,  
serta  pemantauan dan  analisis  pemanfaatan  
sarana  dan  prasarana  industri  skala 
menengah dan besar.

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat 
pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  
serta  evaluasi  dan pelaporan di bidang 
fasilitasi kerja sama peningkatan produktivitas 
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industri pengolahan ikan, penerapan dan 
pemantuan sistem mutu dan  keamanan  hasil  
kelautan  dan  perikanan,  serta  pemantauan 
dan  analisis pemanfaatan  sarana  dan  
prasarana  industri  skala menengah dan 
besar.

1.4 Mampu membantu mengumpulkan data 
pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  
serta  evaluasi  dan pelaporan di bidang 
fasilitasi kerja sama peningkatan produktivitas 
industri pengolahan ikan, penerapan dan 
pemantuan sistem mutu dan  keamanan  hasil 
kelautan  dan  perikanan,  serta  pemantauan 
dan  analisis pemanfaatan  sarana  dan  
prasarana  industri  skala menengah dan 
besar

2 Mampu melaksanakan 
pemberian  bimbingan  
teknis  dan  supervisi  
serta  evaluasi  dan 
pelaporan di bidang 
fasilitasi kerja sama 
peningkatan produktivitas 
industri pengolahan ikan, 
penerapan dan 
pemantuan sistem mutu 
dan  keamanan  hasil  
kelautan  dan  perikanan,  
serta  pemantauan 
dan  analisis  
pemanfaatan  sarana  dan  
prasarana  industri  skala 
menengah dan besar
sesuai pedoman kerja / 
petunjuk teknis

2.1. Mampu melaksanakan Identifikasi, pengum -
pulan data pemberian  bimbingan  teknis  dan  
supervisi  serta  evaluasi  dan pelaporan di 
bidang fasilitasi kerja sama peningkatan 
produktivitas industri pengolahan ikan, 
penerapan dan pemantuan sistem mutu dan  
keamanan  hasil kelautan  dan  perikanan,  
serta  pemantauan dan  analisis pemanfaatan  
sarana  dan  prasarana  industri  skala 
menengah dan besar

2.2. Mampu menganalisis, menyajikan, dan 
pemanfaatan pemberian  bimbingan  teknis  
dan  supervisi  serta  evaluasi  dan pelaporan 
di bidang fasilitasi kerja sama peningkatan 
produktivitas industri pengolahan ikan, 
penerapan dan pemantuan sistem mutu dan  
keamanan  hasil kelautan  dan  perikanan,  
serta  pemantauan dan  analisis pemanfaatan  
sarana  dan  prasarana  industri  skala 
menengah dan besar

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pemberian  bimbingan  teknis  dan  
supervisi  serta  evaluasi  dan pelaporan di 
bidang fasilitasi kerja sama peningkatan 
produktivitas industri pengolahan ikan, 
penerapan dan pemantuan sistem mutu dan  
keamanan  hasil kelautan  dan  perikanan,  
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serta  pemantauan dan  analisis pemanfaatan  
sarana  dan  prasarana  industri  skala 
menengah dan besar kepada stakeholder

3 Mampu 
menyelenggarakan 
membimbing pelaksanaan 
pemberian  bimbingan  
teknis  dan  supervisi  
serta  evaluasi  dan 
pelaporan di bidang 
fasilitasi kerja sama 
peningkatan produktivitas 
industri pengolahan ikan, 
penerapan dan 
pemantuan sistem mutu 
dan  keamanan  hasil 
kelautan  dan  perikanan,  
serta  pemantauan dan  
analisis pemanfaatan  
sarana  dan  prasarana  
industri  skala menengah 
dan besar

3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian pemberian  bimbingan  teknis  dan  
supervisi  serta  evaluasi  dan pelaporan di 
bidang fasilitasi kerja sama peningkatan 
produktivitas industri pengolahan ikan, 
penerapan dan pemantuan sistem mutu dan  
keamanan  hasil kelautan  dan  perikanan,  
serta  pemantauan dan  analisis pemanfaatan  
sarana  dan  prasarana  industri  skala 
menengah dan besar

3.2 Mampu mensosialisasikan  dan memberikan 
bimbingan, choaching mentoring kepada 
pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan 
pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  
serta  evaluasi  dan pelaporan di bidang 
fasilitasi kerja sama peningkatan produktivitas 
industri pengolahan ikan, penerapan dan 
pemantuan sistem mutu dan  keamanan  hasil 
kelautan  dan  perikanan,  serta  pemantauan 
dan  analisis pemanfaatan  sarana  dan  
prasarana  industri  skala menengah dan besar

3.3 Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan pemberian  bimbingan  
teknis  dan  supervisi  serta  evaluasi  dan 
pelaporan di bidang fasilitasi kerja sama 
peningkatan produktivitas industri pengolahan 
ikan, penerapan dan pemantuan sistem mutu 
dan  keamanan  hasil kelautan  dan  perikanan,  
serta  pemantauan dan  analisis pemanfaatan  
sarana  dan  prasarana  industri  skala 
menengah dan besar.

3.4 Mampu memberikan saran pemecahan
masalah teknis operasional yang timbul dari 
kegiatan pemberian  bimbingan  teknis  dan  
supervisi  serta  evaluasi  dan pelaporan di 
bidang fasilitasi kerja sama peningkatan 
produktivitas industri pengolahan ikan, 
penerapan dan pemantuan sistem mutu dan  
keamanan  hasil kelautan  dan  perikanan,  
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serta  pemantauan dan  analisis pemanfaatan  
sarana  dan  prasarana  industri  skala 
menengah dan besar

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrument pemberian  
bimbingan  teknis  dan  
supervisi  serta  evaluasi  
dan pelaporan di bidang 
fasilitasi kerja sama 
peningkatan produktivitas 
industri pengolahan ikan, 
penerapan dan 
pemantuan sistem mutu 
dan  keamanan  hasil 
kelautan  dan  perikanan,  
serta  pemantauan dan  
analisis pemanfaatan  
sarana  dan  prasarana  
industri  skala menengah 
dan besar

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja menemu 
kenali kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  
serta  evaluasi  dan pelaporan di bidang 
fasilitasi kerja sama peningkatan produktivitas 
industri pengolahan ikan, penerapan dan 
pemantuan sistem mutu dan  keamanan  hasil 
kelautan  dan  perikanan,  serta  pemantauan 
dan  analisis pemanfaatan  sarana  dan  
prasarana  industri  skala menengah dan 
besar yang lebih effektif/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan pemberian  
bimbingan  teknis  dan  supervisi  serta  
evaluasi  dan pelaporan di bidang fasilitasi 
kerja sama peningkatan produktivitas industri 
pengolahan ikan, penerapan dan pemantuan 
sistem mutu dan  keamanan  hasil kelautan  
dan  perikanan,  serta  pemantauan dan  
analisis pemanfaatan  sarana  dan  prasarana  
industri  skala menengah dan besar

4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  
serta  evaluasi  dan pelaporan di bidang 
fasilitasi kerja sama peningkatan produktivitas 
industri pengolahan ikan, penerapan dan 
pemantuan sistem mutu dan  keamanan  hasil 
kelautan  dan  perikanan,  serta  pemantauan 
dan  analisis pemanfaatan  sarana  dan  
prasarana  industri  skala menengah dan 
besar kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait pemberian  bimbingan  teknis  dan  
supervisi  serta  evaluasi  dan pelaporan di 
bidang fasilitasi kerja sama peningkatan
produktivitas industri pengolahan ikan, 
penerapan dan pemantuan sistem mutu dan  
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keamanan  hasil kelautan  dan  perikanan,  
serta  pemantauan dan  analisis pemanfaatan  
sarana  dan  prasarana  industri  skala 
menengah dan besar

4.4 Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis operasional yang 
timbul pada kegiatan pemberian  bimbingan  
teknis  dan  supervisi  serta  evaluasi  dan 
pelaporan di bidang fasilitasi kerja sama 
peningkatan produktivitas industri pengolahan 
ikan, penerapan dan pemantuan sistem mutu 
dan  keamanan  hasil kelautan  dan  
perikanan,  serta  pemantauan dan  analisis 
pemanfaatan  sarana  dan  prasarana  industri  
skala menengah dan besar

5 Mengembangkan konsep, 
teori, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi serta 
pemecahan masalah 
kegiatan pemberian  
bimbingan  teknis  dan  
supervisi  serta  evaluasi  
dan pelaporan di bidang 
fasilitasi kerja sama 
peningkatan produktivitas 
industri pengolahan ikan, 
penerapan dan 
pemantuan sistem mutu 
dan  keamanan  hasil 
kelautan  dan  perikanan,  
serta  pemantauan dan  
analisis pemanfaatan  
sarana  dan  prasarana  
industri  skala menengah 
dan besar

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, 
kebijakan pemberian  bimbingan  teknis  dan  
supervisi  serta  evaluasi  dan pelaporan di 
bidang fasilitasi kerja sama peningkatan 
produktivitas industri pengolahan ikan, 
penerapan dan pemantuan sistem mutu dan  
keamanan  hasil kelautan  dan  perikanan,  
serta  pemantauan dan  analisis pemanfaatan  
sarana  dan  prasarana  industri  skala 
menengah dan besar serta pelaksanaannya 
menemukenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikanya.

5.2 Mengembangkan , konsep dan kebijakan 
pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  
serta evaluasi  dan pelaporan di bidang 
fasilitasi kerja sama peningkatan produktivitas 
industri pengolahan ikan, penerapan dan 
pemantuan sistem mutu dan  keamanan  hasil 
kelautan  dan  perikanan,  serta  pemantauan 
dan  analisis pemanfaatan  sarana  dan  
prasarana  industri  skala menengah dan 
besar, meyakinkan stakeholder  dan 
shareholder terkait untuk menerima konsep, 
teori dan kebijakan yang dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pemberian  
bimbingan  teknis  dan  supervisi  serta  
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evaluasi  dan pelaporan di bidang fasilitasi 
kerja sama peningkatan produktivitas industri 
pengolahan ikan, penerapan dan pemantuan 
sistem mutu dan  keamanan  hasil kelautan  
dan  perikanan,  serta  pemantauan dan  
analisis pemanfaatan  sarana  dan  prasarana  
industri  skala menengah dan besar
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengolahan dan Bina

Nama Kompetensi Peningkatan Produksi Industri Mikro dan Kecil
Kode Kompetensi B.14.5
Definisi Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, 

merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan kebijakan, serta evaluasi dan 
pelaporan di bidang ketersediaan bahan baku, 
peningkatan produksi, utilitas, dan volume produk olahan 
unit pengolahan ikan skala mikro dan kecil, serta 
perencanaan dan penyediaan sarana dan prasarana 
industri skala mikro dan kecil.

Level Diskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami Konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan mekanisme , tata 
cara prosedur penyiapan 
bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, 
serta evaluasi dan 
pelaporan di bidang 
ketersediaan bahan baku, 
peningkatan produksi, 
utilitas, dan volume produk 
olahan unit pengolahan 
ikan skala mikro dan kecil, 
serta perencanaan dan 
penyediaan sarana dan 
prasarana industri skala 
mikro dan kecil.

1.1Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme, tata 
caraprosedur perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang ketersediaan bahan baku, peningkatan 
produksi, utilitas, dan volume produk olahan 
unit pengolahan ikan skala mikro dan kecil, 
serta perencanaan dan penyediaan sarana 
dan prasarana industri skala mikro dan kecil.

1.2Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan 
pelaksanaan penyiapan bahan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi 
dan pelaporan di bidang ketersediaan bahan 
baku, peningkatan produksi, utilitas, dan 
volume produk olahan unit pengolahan ikan 
skala mikro dan kecil, serta perencanaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana industri 
skala mikro dan kecil.

1.3Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat tentang 
kebijakan di bidang ketersediaan bahan baku, 
peningkatan produksi, utilitas, dan volume 
produk olahan unit pengolahan ikan skala 
mikro dan kecil, serta perencanaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana industri 
skala mikro dan kecil.

1.4Mampu membantu mengumpulkan data 
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kebijakan di bidang ketersediaan bahan baku, 
peningkatan produksi, utilitas, dan volume 
produk olahan unit pengolahan ikan skala 
mikro dan kecil, serta perencanaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana industri 
skala mikro dan kecil.

2 Mampu melaksanakan 
pemetaan industri 
pengolahan produk 
kelautan dan perikanan 
skala mikro kecil sesuai 
pedoman kerja/petunjuk 
teknis

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan 
bimbingan/pendampingan peningkatan 
produksi UPI skala mikro kecil.

2.2 Mampu melaksanakan monitoring dan 
evaluasi UPI skala mikro kecil

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal kebijakan, di bidang 
ketersediaan bahan baku, peningkatan 
produksi, utilitas, dan volume produk olahan 
unit pengolahan ikan skala mikro dan kecil, 
serta perencanaan dan penyediaan sarana
dan prasarana industri skala mikro dan kecil 
kepada masyarakat dan stakeholder 

3 Mampu 
menyelenggarakan 
membimbing pelaksanaan 

3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan 
pelaporan di bidang ketersediaan bahan 
baku, peningkatan produksi, utilitas, dan 
volume produk olahan unit pengolahan ikan 
skala mikro dan kecil, serta perencanaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana industri 
skala mikro dan kecil.

3.2 Mampu mensosialisasikan  kebijakan, serta 
evaluasi dan pelaporan di bidang 
ketersediaan bahan baku, peningkatan 
produksi, utilitas, dan volume produk olahan 
unit pengolahan ikan skala mikro dan kecil, 
serta perencanaan dan penyediaan sarana 
dan prasarana industri skala mikro dan kecil 
dan memberikan bimbingan, choaching 
mentoring kepada pegawai dilingkungannya 
dalam melaksanakan kebijakan, serta 
evaluasi dan pelaporan di bidang 
ketersediaan bahan baku, peningkatan 
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produksi, utilitas, dan volume produk olahan 
unit pengolahan ikan skala mikro dan kecil, 
serta perencanaan dan penyediaan sarana 
dan prasarana industri skala mikro dan kecil.

3.3 Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan 
bahan baku, peningkatan produksi, utilitas, 
dan volume produk olahan unit pengolahan 
ikan skala mikro dan kecil, serta perencanaan 
dan penyediaan sarana dan prasarana 
industri skala mikro dan kecil

3.4 Mampu memberikan saran pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul dan 
mengambil keputusan dalam pelaksanaan 
kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang ketersediaan bahan baku, 
peningkatan produksi, utilitas, dan volume 
produk olahan unit pengolahan ikan skala 
mikro dan kecil, serta perencanaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana industri 
skala mikro dan kecil.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrument 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis
/metode/sistem cara kerja menemu kenali 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
penyiapan bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan 
pelaporan di bidang ketersediaan bahan 
baku, peningkatan produksi, utilitas, dan 
volume produk olahan unit pengolahan ikan 
skala mikro dan kecil, serta perencanaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana industri 
skala mikro dan kecil yang lebih effektif
/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan penyiapan 
bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang ketersediaan bahan baku, 
peningkatan produksi, utilitas, dan volume 
produk olahan unit pengolahan ikan skala 
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mikro dan kecil, serta perencanaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana industri 
skala mikro dan kecil.

4.3 Mampu meyakinkan dan mampu 
memperoleh dukungan dari stakeholder 
pelaksanaan penyiapan bahan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi 
dan pelaporan di bidang ketersediaan bahan 
baku, peningkatan produksi, utilitas, dan 
volume produk olahan unit pengolahan ikan 
skala mikro dan kecil, serta perencanaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana industri 
skala mikro dan kecil dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain 
atau stakeholder terkait kebijakan, serta 
evaluasi dan pelaporan di bidang 
ketersediaan bahan baku, peningkatan 
produksi, utilitas, dan volume produk olahan 
unit pengolahan ikan skala mikro dan kecil, 
serta perencanaan dan penyediaan sarana 
dan prasarana industri skala mikro dan kecil.

4.4 Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis operasional yang 
timbul pada pelaksanaan penyiapan bahan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta 
evaluasi dan pelaporan di bidang 
ketersediaan bahan baku, peningkatan 
produksi, utilitas, dan volume produk olahan 
unit pengolahan ikan skala mikro dan kecil, 
serta perencanaan dan penyediaan sarana 
dan prasarana industri skala mikro dan kecil

5 Mengembangkan konsep, 
teori, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi serta 
pemecahan masalah di 
bidang ketersediaan 
bahan baku, peningkatan 
produksi, utilitas, dan 
volume produk olahan unit 
pengolahan ikan skala 
mikro dan kecil, serta 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, 
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang ketersediaan bahan baku, 
peningkatan produksi, utilitas, dan volume 
produk olahan unit pengolahan ikan skala 
mikro dan kecil, serta perencanaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana industri 
skala mikro dan kecil serta pelaksanaannya 
menemukenali kelebihan dan kekurangan 
dan rekomendasi perbaikanya,

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan  



KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

188

perencanaan dan 
penyediaan sarana dan 
prasarana industri skala 
mikro dan kecil.

serta evaluasi dan pelaporan di bidang 
ketersediaan bahan baku, peningkatan 
produksi, utilitas, dan volume produk olahan 
unit pengolahan ikan skala mikro dan kecil, 
serta perencanaan dan penyediaan sarana 
dan prasarana industri skala mikro dan kecil
meyakinkan stakeholder  dan stakeholder 
terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pelaksanaan 
kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang ketersediaan bahan baku, 
peningkatan produksi, utilitas, dan volume 
produk olahan unit pengolahan ikan skala 
mikro dan kecil, serta perencanaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana industri 
skala mikro dan kecil.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengolahan dan Bina

Nama Kompetensi Penerapan Mutu Industri Mikro dan Kecil
Kode Kompetensi B.14.6
Definisi Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, 

merencanakan,  menganalisis, merumuskan, monitoring, 
evaluasi dan pelappran pemberian bimbingan teknis  dan 
supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang 
penerapan dan pemantauan sistem mutu dan keamanan 
hasil kelautan dan perikanan, pemantauan penggunaan 
bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan skala mikro 
dan kecil, peningkatan kompetensi pembina mutu, serta 
pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan 
prasarana industri skala mikro dan kecil.  

Level Diskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami Konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan mekanisme, tata cara
Prosedur pemberian 
bimbingan teknis  dan 
supervisi, serta evaluasi 
dan pelaporan di bidang 
penerapan dan
pemantauan sistem mutu 
dan keamanan hasil 
kelautan dan perikanan, 
pemantauan penggunaan 
bahan kimia berbahaya 
unit pengolahan ikan skala 
mikro dan kecil, 
peningkatan kompetensi 
pembina mutu, serta 
pemantauan dan analisis 
pemanfaatan sarana dan 
prasarana industri skala 
mikro dan kecil.  

1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme, tata 
carapemberian bimbingan teknis  dan 
supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang penerapan dan pemantauan sistem 
mutu dan keamanan hasil kelautan dan 
perikanan, pemantauan penggunaan bahan 
kimia berbahaya unit pengolahan ikan skala 
mikro dan kecil, peningkatan kompetensi 
pembina mutu, serta pemantauan dan 
analisis pemanfaatan sarana dan prasarana 
industri skala mikro dan kecil. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan pemberian bimbingan 
teknis  dan supervisi, serta evaluasi dan 
pelaporan di bidang penerapan dan 
pemantauan sistem mutu dan keamanan 
hasil kelautan dan perikanan, pemantauan 
penggunaan bahan kimia berbahaya unit 
pengolahan ikan skala mikro dan kecil, 
peningkatan kompetensi pembina mutu, serta 
pemantauan dan analisis pemanfaatan 
sarana dan prasarana industri skala mikro 
dan kecil.  

1.3 Mampu memberikan informasi kepada
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stakeholder secara tepat tentang pemberian 
bimbingan teknis  dan supervisi, serta 
evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan 
dan pemantauan sistem mutu dan keamanan 
hasil kelautan dan perikanan, pemantauan 
penggunaan bahan kimia berbahaya unit 
pengolahan ikan skala mikro dan kecil, 
peningkatan kompetensi pembina mutu, serta 
pemantauan dan analisis pemanfaatan 
sarana dan prasarana industri skala mikro 
dan kecil.  

1.4 Mampu membantu mengumpulkan data
pemberian bimbingan teknis  dan supervisi, 
serta evaluasi dan pelaporan di bidang 
penerapan dan pemantauan sistem mutu dan 
keamanan hasil kelautan dan perikanan, 
pemantauan penggunaan bahan kimia 
berbahaya unit pengolahan ikan skala mikro 
dan kecil, peningkatan kompetensi pembina 
mutu, serta pemantauan dan analisis 
pemanfaatan sarana dan prasarana industri 
skala mikro dan kecil.  

2 Mampu melaksanakan 
penerapan dan 
pembinaan mutu bagi 
stake holder UPI skala 
mikro kecil sesuai 
pedoman kerja/petunjuk 
teknis

2.1 Mampu melaksanakan penyusunan bahan 
pembinaan kelayakan dasar UPI skala mikro 
kecil 

2.2 Mampu melaksanakan pembinaan kelayakan 
dasar UPI skala mikro kecil.

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal pemberian bimbingan teknis 
dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan 
di bidang penerapan dan pemantauan sistem 
mutu dan keamanan hasil kelautan dan 
perikanan, pemantauan penggunaan bahan 
kimia berbahaya unit pengolahan ikan skala 
mikro dan kecil, peningkatan kompetensi 
pembina mutu, serta pemantauan dan 
analisis pemanfaatan sarana dan prasarana 
industri skala mikro dan kecilkepada 
masyarakat dan stakeholder 

3 Mampu 
menyelenggarakan 
membimbing pelaksanaan 

3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen 
pemberian bimbingan teknis  dan supervisi, 
serta evaluasi dan pelaporan di bidang 
penerapan dan pemantauan sistem mutu dan 
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keamanan hasil kelautan dan perikanan, 
pemantauan penggunaan bahan kimia 
berbahaya unit pengolahan ikan skala mikro 
dan kecil, peningkatan kompetensi pembina 
mutu, serta pemantauan dan analisis 
pemanfaatan sarana dan prasarana industri 
skala mikro dan kecil.  

3.2 Mampu mensosialisasikan pelaksanaan
bimbingan teknis  dan supervisi, serta 
evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan 
dan pemantauan sistem mutu dan keamanan 
hasil kelautan dan perikanan, pemantauan 
penggunaan bahan kimia berbahaya unit 
pengolahan ikan skala mikro dan kecil, 
peningkatan kompetensi pembina mutu, serta 
pemantauan dan analisis pemanfaatan 
sarana dan prasarana industri skala mikro 
dan kecil  dan memberikan bimbingan, 
choaching mentoring kepada pegawai 
dilingkungannya dalam melaksanakan 
bimbingan teknis  dan supervisi, serta 
evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan 
dan pemantauan sistem mutu dan keamanan 
hasil kelautan dan perikanan, pemantauan 
penggunaan bahan kimia berbahaya unit 
pengolahan ikan skala mikro dan kecil, 
peningkatan kompetensi pembina mutu, serta 
pemantauan dan analisis pemanfaatan 
sarana dan prasarana industri skala mikro 
dan kecil.  

3.3 Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis  dan 
supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang penerapan dan pemantauan sistem 
mutu dan keamanan hasil kelautan dan 
perikanan, pemantauan penggunaan bahan 
kimia berbahaya unit pengolahan ikan skala 
mikro dan kecil, peningkatan kompetensi 
pembina mutu, serta pemantauan dan 
analisis pemanfaatan sarana dan prasarana 
industri skala mikro dan kecil.  

3.4 Mampu memberikan saran pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul 
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padapelaksanaan bimbingan teknis dan 
supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang penerapan dan pemantauan sistem 
mutu dan keamanan hasil kelautan dan 
perikanan, pemantauan penggunaan bahan 
kimia berbahaya unit pengolahan ikan skala 
mikro dan kecil, peningkatan kompetensi 
pembina mutu, serta pemantauan dan 
analisis pemanfaatan sarana dan prasarana 
industri skala mikro dan kecil.  

4 Mampu menngevaluasi 
dan menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrument 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja menemu 
kenali kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
pemberian bimbingan teknis  dan supervisi, 
serta evaluasi dan pelaporan di bidang 
penerapan dan pemantauan sistem mutu dan 
keamanan hasil kelautan dan perikanan, 
pemantauan penggunaan bahan kimia 
berbahaya unit pengolahan ikan skala mikro 
dan kecil, peningkatan kompetensi pembina 
mutu, serta pemantauan dan analisis 
pemanfaatan sarana dan prasarana industri 
skala mikro dan kecilyang lebih efektif/efisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan pemberian 
bimbingan teknis  dan supervisi, serta 
evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan 
dan pemantauan sistem mutu dan keamanan 
hasil kelautan dan perikanan, pemantauan 
penggunaan bahan kimia berbahaya unit 
pengolahan ikan skala mikro dan kecil, 
peningkatan kompetensi pembina mutu, serta 
pemantauan dan analisis pemanfaatan 
sarana dan prasarana industri skala mikro 
dan kecil.

4.3 Mampu meyakinkan dan mampu 
memperoleh dukungan dari stakeholder 
pelaksanaan pemberian bimbingan teknis  
dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan 
di bidang penerapan dan pemantauan sistem 
mutu dan keamanan hasil kelautan dan 
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perikanan, pemantauan penggunaan bahan 
kimia berbahaya unit pengolahan ikan skala 
mikro dan kecil, peningkatan kompetensi 
pembina mutu, serta pemantauan dan 
analisis pemanfaatan sarana dan prasarana 
industri skala mikro dan kecildan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain 
atau stakeholder terkait pemberian bimbingan 
teknis  dan supervisi, serta evaluasi dan 
pelaporan di bidang penerapan dan 
pemantauan sistem mutu dan keamanan 
hasil kelautan dan perikanan, pemantauan 
penggunaan bahan kimia berbahaya unit 
pengolahan ikan skala mikro dan kecil, 
peningkatan kompetensi pembina mutu, serta 
pemantauan dan analisis pemanfaatan 
sarana dan prasarana industri skala mikro 
dan kecil.  

4.4 Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis operasional yang 
timbul pada pemberian bimbingan teknis  dan 
supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang penerapan dan pemantauan sistem 
mutu dan keamanan hasil kelautan dan 
perikanan, pemantauan penggunaan bahan 
kimia berbahaya unit pengolahan ikan skala 
mikro dan kecil, peningkatan kompetensi 
pembina mutu, serta pemantauan dan 
analisis pemanfaatan sarana dan prasarana 
industri skala mikro dan kecil.  

5 Mengembangkan konsep, 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
pemberian bimbingan 
teknis  dan supervisi, serta 
evaluasi dan pelaporan di 
bidang penerapan dan 
pemantauan sistem mutu 
dan keamanan hasil 
kelautan dan perikanan, 
pemantauan penggunaan 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, 
kebijakan pemberian bimbingan teknis  dan 
supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang penerapan dan pemantauan sistem 
mutu dan keamanan hasil kelautan dan 
perikanan, pemantauan penggunaan bahan 
kimia berbahaya unit pengolahan ikan skala 
mikro dan kecil, peningkatan kompetensi 
pembina mutu, serta pemantauan dan 
analisis pemanfaatan sarana dan prasarana 
industri skala mikro dan kecilserta 
pelaksanaannya menemukenali kelebihan 
dan kekurangan dan rekomendasi 
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bahan kimia berbahaya 
unit pengolahan ikan skala 
mikro dan kecil, 
peningkatan kompetensi 
pembina mutu, serta 
pemantauan dan analisis 
pemanfaatan sarana dan 
prasarana industri skala 
mikro dan kecil.  

perbaikanya,
5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan  

pemberian bimbingan teknis  dan supervisi, 
serta evaluasi dan pelaporan di bidang 
penerapan dan pemantauan sistem mutu dan 
keamanan hasil kelautan dan perikanan, 
pemantauan penggunaan bahan kimia 
berbahaya unit pengolahan ikan skala mikro 
dan kecil, peningkatan kompetensi pembina 
mutu, serta pemantauan dan analisis 
pemanfaatan sarana dan prasarana industri 
skala mikro dan kecilmeyakinkan stakeholder  
dan stakeholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pemberian 
bimbingan teknis  dan supervisi, serta 
evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan 
dan pemantauan sistem mutu dan keamanan 
hasil kelautan dan perikanan, pemantauan 
penggunaan bahan kimia berbahaya unit 
pengolahan ikan skala mikro dan kecil, 
peningkatan kompetensi pembina mutu, serta 
pemantauan dan analisis pemanfaatan 
sarana dan prasarana industri skala mikro 
dan kecil.  
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengolahan dan Bina

Nama Kompetensi Diversifikasi (Teknologi Pengembangan Produk Kelautan 
dan Perikanan)

Kode Kompetensi B.14.7
Definisi Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 

merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian bimbingan 
teknis dan supervisi serta diversifikasi produk dan kemasan

Level Diskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan mekanisme, tata cara
prosedur pemberian 
bimbingan teknis dan 
supervisi serta evaluasi 
dan pelaporan di bidang 
diversifikasi produk dan 
kemasan

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme , tata 
caraprosedur pemberian bimbingan teknis 
dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang diversifikasi produk dan kemasan

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 
tahapan pelaksanaan bimbingan teknis dan 
supervisi serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang diversifikasi produk dan kemasan

1.3 Mampu menberikan informasi kepada 
stakeholder secara tepat di bidang pemberian 
bimbingan teknis dan supervisi serta 
diversifikasi produk dan kemasan

1.4 Mampu membantu mengumpulkan data 
monitoring, evaluasi dan laporan  di bidang 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
serta diversifikasi produk dan kemasan

2 Mampu melaksanakan 
bimbingan teknis dan 
supervisi serta evaluasi 
dan pelaporan di bidang 
diversifikasi produk dan 
kemasan sesuai pedoman 
kerja/petunjuk teknis

2.1 Mampu melaksanakan bimbingan teknis dan 
supervisi serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang diversifikasi produk dan kemasan

2.2 Mampu melaksanakan, mengumpulkan/
mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan 
merumuskan kebijakan, penyusunan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian 
bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi 
dan pelaporan di bidang diversifikasi produk 
dan kemasan

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal bimbingan teknis dan 
supervisi serta evaluasi dan pelaporan di 
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bidang diversifikasi produk dan kemasan
kepada stakeholder 

3 Mampu 
menyelenggarakan 
membimbing pelaksanaan 

3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi,pengumpulan,pengolahan, 
penyajian pelaporan di bidang diversifikasi 
produk dan kemasan

3.2 Mampu mensosialisasikan  informasi dan 
memberikan bimbingan, coaching mentoring 
kepada pegawai di lingkungannya dan 
stakeholder dalam melaksanakan bimbingan 
teknis dan supervisi serta evaluasi dan 
pelaporan di bidang diversifikasi produk dan 
kemasan

3.3 Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan 
supervisi serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang diversifikasi produk dan kemasan 
kepada stakeholder 

3.4 Mampu memberikan saran pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul dan 
mengambil keputusan dalam pelaksanaan 
bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi 
dan pelaporan di bidang diversifikasi produk 
dan kemasan

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrument 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis
/metode/sistem cara kerja menemu kenali 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja di 
bidang diversifikasi produk dan kemasan 
kepada masyarakat dan stakeholder

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan bimbingan 
teknis dan supervisi serta evaluasi dan 
pelaporan di bidang diversifikasi produk dan 
kemasan

4.3 Mampu meyakinkan dan mampu 
memperoleh dukungan dari stakeholder 
pelaksanaan dan memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait bidang diversifikasi produk dan 
kemasan

4.4 Mampu mengambil keputusan dalam 
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pemecahan masalah teknis operasional yang 
timbul di bidang diversifikasi produk dan 
kemasan

5 Mengembangkan konsep, 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
pemberian bimbingan 
teknis dan supervisi serta 
evaluasi dan pelaporan di 
bidang diversifikasi produk 
dan kemasan serta 
pelaksanaannya 
menemukenali kelebihan 
dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikanya

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, 
kebijakan penyusunan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan 
teknis dan supervisi serta evaluasi dan 
pelaporan di bidang diversifikasi produk dan 
kemasan serta pelaksanaannya menemu
kenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikanya,

5.2 Mengembangkan , konsep dan kebijakan  
penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang diversifikasi produk dan kemasan
meyakinkan stakeholder  dan shareholder 
terkait untuk menerima konsep,  dan 
kebijakan yang dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pelaporan di 
bidang diversifikasi produk dan kemasan
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pemasaran

Nama Kompetensi Pemetaan Kebutuhan dan Preferensi Hasil Kelautan dan 
Perikanan Pasar Dalam Negeri

Kode Kompetensi B.15.1

Definisi Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 
merencanakan menganalisis, merumuskan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan pemetaan kebutuhan dan preferensi 
hasil kelautan dan perikanan pasar dalam negeri

Level Diskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami Konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 
mekanisme , tata cara
prosedur pemetaan
kebutuhan dan preferensi 
hasil kelautan dan perikanan 
pasar dalam negeri

1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme, tata cara 
prosedur pemetaan kebutuhan dan preferensi 
hasil kelautan dan perikanan pasar dalam 
negeri

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan 
pelaksanaan pemetaan kebutuhan dan 
preferensi hasil kelautan dan perikanan pasar 
dalam negeri

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 
stakeholder secara tepat pemetaan kebutuhan 
dan preferensi hasil kelautan dan perikanan 
pasar dalam negeri

1.4 Mampu membantu mengumpulkan data 
pemetaan kebutuhan dan preferensi hasil 
kelautan dan perikanan pasar dalam negeri

2 Mampu melaksanakan 
pemetaan kebutuhan dan 
preferensi hasil kelautan dan 
perikanan pasar dalam negeri 
sesuai pedoman kerja/
petunjuk teknis

2.1. Mampu melaksanakan identifikasi, 
pengumpulan dan pengolahan data
kebutuhan dan preferensi hasil kelautan dan 
perikanan pasar dalam negeri 

2.2. Mampu melaksanakan, menganalisa, 
menyajikan dan memanfaatkan hasil
pemetaan kebutuhan dan preferensi hasil 
kelautan dan perikanan pasar dalam negeri

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pemetaan kebutuhan dan 
preferensi hasil kelautan dan perikanan pasar 
dalam negeri kepada masyarakat dan 
stakeholder

3 Mampu menyelenggarakan 
membimbing pelaksanaan

3. 1 Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajianpemetaan dan akses pasar hasil 
perikanan dalam negeri

3. 2 Mampu mensosialisasikan  (substansi) dan 
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memberikan bimbingan, choaching mentoring 
kepada pegawai dilingkungannya dalam 
melaksanakan pemetaan dan akses pasar 
hasil perikanan dalam negeri

3. 3 Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan pemetaan dan akses 
pasar hasil perikanan dalam negeri

3. 4 Mampu memberikan saran pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul dalam 
pemetaan dan akses pasar hasil perikanan 
dalam negeri

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar prosedur instrument

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis
/metode/sistem cara kerja menemu kenali 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
pemetaan dan akses pasar hasil perikanan 
dalam negeriyang lebih efektif/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaanpemetaan 
dan akses pasar hasil perikanan dalam negeri

4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder terkait
pelaksanaan pemetaan dan akses pasar hasil 
perikanan dalam negeridan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain 
atau stakeholder terkait pemetaan dan akses 
pasar hasil perikanan dalam negeri

4.4 Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis opersional yang 
timbul dalam Pemetaan dan akses pasar hasil 
perikanan dalam negeri

5 Mengembangkan konsep,
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah
pemetaan dan akses pasar 
hasil perikanan dalam negeri

5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, 
kebijakan pemetaan dan akses pasar hasil 
perikanan dalam negeri serta pelaksanaannya 
menemukenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikanya;

5. 2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
pemetaan dan akses pasar hasil perikanan 
dalam negeri, meyakinkan stakeholder  dan 
shareholder terkait untuk menerima konsep, 
teori dan kebijakan yang dikembangkan.

5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pemetaan dan 
akses pasar hasil perikanan dalam negeri
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pemasaran

Nama Kompetensi Pemetaan akses pasar dalam negeri

Kode Kompetensi B.15.2

Definisi Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 
merencanakan, menganalisis merumuskan, monitoring, evaluasi 
dan pelaporanpenyedia sarana dan prasarana pasar dalam 
negeri

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Memahami Konsep 
dasar, teknik metode, 
peraturan dan 
mekanisme , tata cara
Prosedur penyedia
sarana dan prasarana 
pasar dalam negeri

1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme , tata cara 
prosedur penyedia sarana dan prasarana pasar 
dalam negeri

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan 
penyedia sarana dan prasarana pasar dalam 
negeri

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat penyedia 
sarana dan prasarana pasar dalam negeri

1.4 Mampu membantu mengumpulkan data 
penyedia sarana dan prasarana pasar dalam 
negeri

2 Mampu melaksanakan 
Pemetaan akses pasar 
dalam negeri sesuai 
pedoman kerja/petunjuk 
teknis

2.1Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan 
dan pengolahan penyediaan sarana dan 
prasarana pasar dalam negeri 

2.2Mampu menganalisa, menyajikan dan 
memanfaatkan penyediaan sarana dan 
prasarana pasar dalam negeri 

2.3Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal Pemetaan akses pasar dalam 
negeri kepada stakeholder

3 Mampu 
menyelenggarakan 
membimbing 
pelaksanaan

3. 1 Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian penyedia sarana dan prasarana pasar 
dalam negeri

3. 2 Mampu mensosialisasikan  (substansi) dan 
memberikan bimbingan, choaching mentoring 
kepada pegawai dilingkungannya dan 
stakeholder dalam melaksanakan penyedia 
sarana dan prasarana pasar dalam negeri

3. 3 Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan penyedia sarana dan 
prasarana pasar dalam negeri
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3. 4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah 
teknis operasional yang timbul dalam penyedia 
sarana dan prasarana pasar dalam negeri

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrument

4.1.Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/
metode/sistem cara kerja menemukenali 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
Pemetaan akses pasar dalam negeriyang lebih 
efektif/effisien

4.2.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan penyedia 
sarana dan prasarana pasar dalam negeri

4.3.Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder terkait pelaksanaan 
Pemetaan akses pasar dalam negeri

4.4.Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis operasional yang 
timbul dalam pelaksanaan Pemetaan akses 
pasar dalam negeri

5 Mengembangkan konsep 
, teori, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi serta 
pemecahan masalah
penyedia sarana dan 
prasarana pasar dalam 
negeri

5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, 
kebijakan Pemetaan akses pasar dalam negeri
serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan 
dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya

5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan  
penyedia sarana dan prasarana pasar dalam 
negeri, meyakinkan stakeholder  dan 
shareholder terkait untuk menerima konsep,teori  
dan kebijakan yang dikembangkan.

5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam penyedia sarana dan prasarana 
pasar dalam negeri
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pemasaran

Nama Kompetensi Pemetaan Pasar Luar Negeri

Kode Kompetensi B.15.3

Definisi Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 
merencanakan, menganalisis, merumuskan,monitoring, 
evaluasi dan pelaporan terkait pemetaan pasar luar negeri

Leve Diskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami Konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan  mekanisme , tata cara
prosedur pemetaan pasar 
luar negeri

1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme, tata cara 
prosedur terkait pemetaan pasar luar negeri

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan pemetaan dan analisis 
informasi pasar luar negeri

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat terkait 
pemetaan pasar luar negeri

1.4 Mampu membantu mengumpulkan data 
terkait pemetaan pasar luar negeri

2 Mampu melaksanakan 
pemetaan pasar luar 
negeri sesuai pedoman 
kerja/petunjuk teknis

2.1. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, 
mengolah data Pemetaan pasar luar negeri. 

2.2. Mampu menganalisis, menyajikan, dan 
memanfaatkan hasil Pemetaan pasar luar 
negeri

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal pemetaan pasar luar negeri
kepada masyarakat dan stakeholder 

3 Mampu menyelenggarakan 
membimbing pelaksanaan 

3.1. Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian pemetaan pasar luar negeri

3.2. Mampu mensosialisasikan  dan memberikan 
bimbingan, coaching, mentoring kepada 
pegawai dilingkungannya dalam 
melaksanakan pemetaan pasar luar negeri

3.3. Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan pemetaan pasar luar 
negeri

3.4. Mampu memberikan saran pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul dan 
mengambil keputusan dalam pelaksanaan 
pemetaan pasar luar negeri
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4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrumen 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja menemu 
kenali kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
Pemetaan pasar luar negeri yang lebih 
efektif/efisien

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen pelaksanaan 
Pemetaan pasar luar negeri

4.3. Mampu meyakinkan dan mampu 
memperoleh dukungan dari stakeholder dan 
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait 
pemetaan pasar luar negeri

4.4. Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam kegiatan pemetaan pasar 
luar negeri

5 Mengembangkan 
konsep,teori, kebijakan, 
dan menjadi sumber 
rujukan untuk  
implementasi serta 
pemecahan masalah 
Pemetaan pasar luar 
negeri

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, 
konsep, kebijakan terkait pemetaan pasar 
luar negeri serta pelaksanaannya menemu
kenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikanya,

5.2 Mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan terkait pemetaan pasar luar 
negeri, meyakinkan stakeholder dan 
shareholder terkait untuk menerima konsep,
teori dan kebijakan yang dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pemetaan pasar 
luar negeri
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pemasaran

Nama Kompetensi Penanganan ekspor hasil kelautan dan perikanan di luar 
negeri

Kode Kompetensi B.15.4

Definisi Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 
merencanakan, menganalisis,monitoring,evaluasi dan 
pelaporan terkait penanganan ekspor hasil kelautan dan 
perikanan di luar negeri

Leve Diskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami Konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan  mekanisme, tata cara 
prosedur penanganan 
ekspor hasil kelautan dan 
perikanan di luar negeri

1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme, tata cara 
prosedur terkait penanganan hambatan 
ekspor hasil kelautan dan perikanan di luar 
negeri

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan penanganan 
hambatan ekspor hasil kelautan dan 
perikanan di luar negeri

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat terkait 
penanganan ekspor hasil kelautan dan 
perikanan di luar negeri

1.4 Mampu membantu mengumpulkan data 
terkait penanganan ekspor hasil kelautan 
dan perikanan di luar negeri

2 Mampu melaksanakan 
penanganan ekspor hasil 
kelautan dan perikanan di 
luar negeri sesuai 
pedoman kerja/petunjuk 
teknis

2.1. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, 
mengolah data Penanganan ekspor hasil 
kelautan dan perikanan di luar negeri. 

2.2. Mampu menganalisis, menyajikan, dan 
memanfaatkan hasil Penanganan ekspor 
hasil kelautan dan perikanan di luar negeri

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal penanganan ekspor hasil 
kelautan dan perikanan di luar negeri
kepada masyarakat dan stakeholder 

3 Mampu menyelenggarakan 
membimbing pelaksanaan 

3.1. Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian penanganan ekspor hasil kelautan 
dan perikanan di luar negeri

3.2. Mampu mensosialisasikan  dan memberikan 
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bimbingan, coaching, mentoring kepada 
pegawai dilingkungannya dalam 
melaksanakan penanganan ekspor hasil 
kelautan dan perikanan di luar negeri

3.3. Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan penanganan ekspor 
hasil kelautan dan perikanan di luar negeri

3.4. Mampu memberikan saran pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul dan 
mengambil keputusan dalam pelaksanaan 
penanganan ekspor hasil kelautan dan 
perikanan di luar negeri

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrumen 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis
/metode/sistem cara kerja menemu kenali 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
Penanganan ekspor hasil kelautan dan 
perikanan di luar negeri yang lebih 
efektif/efisien

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen pelaksanaan 
Penanganan ekspor hasil kelautan dan 
perikanan di luar negeri

4.3. Mampu meyakinkan dan mampu 
memperoleh dukungan dari stakeholder dan 
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait 
penanganan ekspor hasil kelautan dan 
perikanan di luar negeri

4.4. Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam kegiatan penanganan 
ekspor hasil kelautan dan perikanan di luar 
negeri

5 Mengembangkan konsep,
teori, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi serta 
pemecahan masalah 
Penanganan ekspor hasil 
kelautan dan perikanan di 
luar negeri

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis,teori, konsep, 
kebijakan terkait penanganan ekspor hasil 
kelautan dan perikanan di luar negeri serta 
pelaksanaannya menemukenali kelebihan 
dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikanya,

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan 
terkait penanganan ekspor hasil kelautan 
dan perikanan di luar negeri, meyakinkan 
stakeholder dan shareholder terkait untuk 
menerima konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan.
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5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam penanganan 
ekspor hasil kelautan dan perikanan di luar 
negeri
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pemasaran

Nama Kompetensi Penanganan akses pasar hasil kelautan dan perikanan 

Kode Kompetensi B.15.5

Definisi Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 
merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan terkait penanganan akses pasar 
hasil kelautan dan perikanan 

Leve Diskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami Konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan  mekanisme, tata cara 
prosedur penanganan 
akses pasar hasil kelautan 
dan perikanan 

1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme, tata cara 
prosedur terkait penanganan akses pasar 
hasil kelautan dan perikanan 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan penanganan akses 
pasar hasil kelautan dan perikanan 

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat terkait 
penanganan akses pasar hasil kelautan dan
perikanan 

1.4 Mampu membantu mengumpulkan data 
terkait penanganan akses pasar hasil 
kelautan dan perikanan 

2 Mampu melaksanakan 
penanganan akses pasar 
hasil kelautan dan 
perikanan sesuai pedoman 
kerja/petunjuk teknis

2.1. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, 
mengolah data Penanganan akses pasar 
hasil kelautan dan perikanan. 

2.2. Mampu menganalisis, menyajikan, dan 
memanfaatkan hasil Penanganan akses 
pasar hasil kelautan dan perikanan 

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal penanganan akses pasar 
hasil kelautan dan perikanan kepada 
masyarakat dan stakeholder 

3 Mampu menyelenggarakan 
membimbing pelaksanaan 

3.1. Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian penanganan akses pasar hasil 
kelautan dan perikanan 

3.2. Mampu mensosialisasikan  dan memberikan 
bimbingan, coaching, mentoring kepada 
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pegawai dilingkungannya dalam 
melaksanakan penanganan akses pasar 
hasil kelautan dan perikanan 

3.3. Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan penanganan akses 
pasar hasil kelautan dan perikanan 

3.4. Mampu memberikan saran pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul dan 
mengambil keputusan dalam pelaksanaan 
penanganan akses pasar hasil kelautan dan 
perikanan 

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrumen 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis
/metode/sistem cara kerja menemu kenali 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
Penanganan akses pasar hasil kelautan dan 
perikanan yang lebih efektif/efisien

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen pelaksanaan 
Penanganan akses pasar hasil kelautan dan 
perikanan 

4.3. Mampu meyakinkan dan mampu 
memperoleh dukungan dari stakeholder dan 
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait 
penanganan akses pasar hasil kelautan dan 
perikanan 

4.4. Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam kegiatan penanganan 
akses pasar hasil kelautan dan perikanan 

5 Mengembangkan konsep, 
teori, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi serta 
pemecahan masalah 
Penanganan akses pasar 
hasil kelautan dan 
perikanan 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis,teori, konsep, 
kebijakan terkait penanganan akses pasar 
hasil kelautan dan perikanan serta 
pelaksanaannya menemukenali kelebihan 
dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikanya,

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan 
terkait penanganan akses pasar hasil 
kelautan dan perikanan, meyakinkan 
stakeholder dan shareholder terkait untuk 
menerima konsep,  dan kebijakan yang 
dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam penanganan 
akses pasar hasil kelautan dan perikanan 
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pemasaran

Nama Kompetensi Promosi hasil kelautan dan perikanan di dalam negeri 

Kode Kompetensi B.15.6

Definisi Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, 
merencanakan, menganalisis merumuskan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan promosi hasil kelautan dan perikanan 
di dalam negeri

Level Diskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan  mekanisme, tata cara 
prosedur perencanaan dan 
pelaksanaan  promosi 
hasil kelautan dan 
perikanan di dalam negeri 

1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme , tata 
cara prosedur promosi hasil kelautan dan 
perikanan di dalam negeri 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan promosi hasil kelautan dan 
perikanan di dalam negeri .

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 
stakeholder secara tepat promosi hasil 
kelautan dan perikanan di dalam negeri .

1.4 Mampu membantu mengumpulkan data 
promosi hasil kelautan dan perikanan di 
dalam negeri .

2 Mampu melaksanakan
promosi hasil KP di dalam 
negeri sesuai pedoman 
kerja/petunjuk teknis

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan/ 
identifikasi, mengolah data promosi hasil 
kelautan dan perikanan di dalam negeri

2.2 Mampu menganalisis, merumuskan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan data 
promosi hasil kelautan dan perikanan di 
dalam negeri .

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal promosi hasil kelautan 
dan perikanan di dalam negeri kepada 
stakeholder.

3 Mampu 
menyelenggarakan 
membimbing pelaksanaan 
promosi hasil kelautan dan 
perikanan di dalam negeri 

3.1  Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajianpromosi hasil kelautan dan 
perikanan di dalam negeri 

3.2 Mampu mensosialisasikan promosi hasil 
kelautan dan perikanan di dalam negeri 
dan memberikan bimbingan, choaching 
mentoring kepada pegawai di 
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lingkungannya dan stakeholder dalam 
melaksanakan promosi hasil kelautan dan 
perikanan di dalam negeri 

3.3. Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan promosi hasil 
kelautan dan perikanan di dalam negeri 

3.4 Mampu memberikan saran pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul 
pada kegiatan promosi hasil kelautan dan 
perikanan di dalam negeri 

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrument promosi hasil 
kelautan dan perikanan di 
dalam negeri 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja menemu 
kenali kelebihan dan kekurangan 
melakukan pengembangan atau perbaikan 
cara kerja promosi hasil kelautan dan 
perikanan di dalam negeri yang lebih 
effektif/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen pelaksanaan
promosi hasil kelautan dan perikanan di 
dalam negeri 

4.3 Mampu meyakinkan dan mampu 
memperoleh dukungan dari stakeholder 
pelaksanaan promosi hasil kelautan dan 
perikanan di dalam negeri dan 
memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait promosi hasil kelautan dan 
perikanan di dalam negeri 

4.4 Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis operasional 
yang timbul terkait promosi hasil kelautan 
dan perikanan di dalam negeri 

5 Mengembangkan konsep, 
teori,kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi serta 
pemecahan masalah 
promosi hasil kelautan dan 
perikanan di dalam negeri 

5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, 
konsep, kebijakan promosi hasil kelautan 
dan perikanan di dalam negeri serta 
pelaksanaannya menemukenali kelebihan 
dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikanya,

5.2 Mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan promosi hasil kelautan dan 
perikanan di dalam negeri, meyakinkan 
stakeholder dan shareholder terkait untuk 
menerima konsep, teori dan kebijakan 
yang dikembangkan.

5.3   Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah promosi hasil 
kelautan dan perikanan di dalam negeri  
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pemasaran

Nama Kompetensi Promosi hasil kelautan dan perikanan di luar negeri
Kode Kompetensi B.15.7
Definisi Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, 

mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan promosi di luar 
negeri

Leve Diskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan  mekanisme, tata cara 
prosedur promosi hasil 
kelautan dan perikanan di 
luar negeri.

1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme, tata 
cara prosedur promosi hasil kelautan dan 
perikanan di luar negeri.

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan promosi hasil kelautan dan 
perikanan di luar negeri.

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 
stakeholder secara tepat promosi hasil 
kelautan dan perikanan di luar negeri.

1.4 Mampu membantu mengumpulkan data 
promosi hasil kelautan dan perikanan di luar 
negeri.

2 Mampu melaksanakan
promosi di luar negeri
sesuai pedoman kerja/
petunjuk teknis

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan/ 
identifikasi, mengolah data promosi di luar 
negeri.

2.2 Mampu menganalisis, merumuskan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan data 
promosi di luar negeri.

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal promosi hasil kelautan dan 
perikanan di luar negeri kepada 
stakeholder.

3 Mampu menyelenggarakan 
membimbing pelaksanaan 
promosi di luar negeri

3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian promosi di luar negeri.

3.2 Mampu mensosialisasikan promosi di luar
negeri dan memberikan bimbingan, 
choaching mentoring kepada pegawai di 
lingkungannya dan stakeholder dalam 
melaksanakan promosi di luar negeri.

3.3 Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan promosi di luar 
negeri.

3.4 Mampu memberikan saran pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul 
pada kegiatan promosi di luar negeri.
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4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrument promosi di luar 
negeri

4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja menemu 
kenali kelebihan dan kekurangan 
melakukan pengembangan atau perbaikan 
cara kerja promosi di luar negeri yang lebih 
effektif/effisien.

4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen pelaksanaan
promosi di luar negeri.

4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu 
memperoleh dukungan dari stakeholder 
pelaksanaan promosi di luar negeri dan 
memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
promosi di luar negeri.

4.4 Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis operasional 
yang timbul terkait promosi di luar negeri.

5 Mengembangkan 
konsep,teori, kebijakan, 
dan menjadi sumber 
rujukan untuk implementasi 
serta pemecahan masalah 
promosi di luar negeri

5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, 
konsep, kebijakan promosi di luar negeri
serta pelaksanaannya menemukenali 
kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikanya,

5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan promosi di luar negeri, 
meyakinkan stakeholder dan shareholder 
terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan.

5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah promosi di luar negeri.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pemasaran

Nama Kompetensi Kemitraan Usaha Pemasaran

Kode Kompetensi B.15.8
Definisi Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah 

menganalisis dan merumuskan kegiatan kemitraan usaha 
pemasaran

Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami Konsep dasar, 

teknik metode, peraturan 
dan mekanisme, tata cara
Prosedur kemitraan usaha 
pemasaran

1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme, tata cara 
prosedur kemitraan usaha pemasaran. 

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah 
tahapan kemitraan usaha pemasaran.

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat 
tentang kemitraan usaha pemasaran.

1.4. Mampu membantu mengumpulkan data 
kemitraan usaha pemasaran.

2 Mampu melaksanakan 
kemitraan usaha
pemasaran sesuai 
pedoman kerja/petunjuk 
teknis

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 
pengumpulan, dan pengolahan data 
kemitraan usaha pemasaran

2.2 Mampu melaksanakan, menganalisa, 
menyajikan dan memanfaatkan data 
kemitraan usaha pemasaran

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal kemitraan usaha
pemasaran kepada stakeholder

3 Mampu 
menyelenggarakan/
membimbing pelaksanaan

3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian kegiatan kemitraan usaha 
pemasaran

3.2 Mampu mensosialisasikan kegiatan
kemitraan usaha, serta memberikan 
bimbingan, choaching mentoring kepada 
pegawai dilingkungannya dalam 
melaksanakan kegiatan kemitraan usaha 
pemasaran

3.3 Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kemitraan usaha pemasaran

3.4 Mampu memberikan saran pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul 
dalam pelaksanaan kemitraan usaha 
pemasaran

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/
metode/sistem cara kerja menemu kenali 
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norma standar prosedur 
instrument

kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
kemitraan usahapemasaran yang lebih 
efektif/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen pelaksanaan
kemitraan usaha pemasaran

4.3 Mampu meyakinkan dan mampu 
memperoleh dukungan dari stakeholder
terkait pelaksanaan kemitraan usaha 
pemasarandan memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait kemitraan usaha 
pemasaran

4.4 Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam pelaksanaan kemitraan 
usaha pemasaran

5 Mengembangkan 
konsep,teori , kebijakan, 
dan menjadi sumber 
rujukan untuk implementasi 
serta pemecahan masalah
kemitraan usaha 
pemasaran

5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, 
konsep, kebijakan kemitraan usaha
pemasaran serta pelaksanaannya 
menemukenali kelebihan dan kekurangan,
serta rekomendasi perbaikanya

5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan kemitraan usaha pemasaran, 
meyakinkan stakeholder dan shareholder 
terkait untuk menerima konsep,teori  dan 
kebijakan yang dikembangkan.

5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam  kegiatan 
kemitraan usaha pemasaran
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pemasaran

Nama Kompetensi Pembinaaan dan Pendampingan Operasionalisasi Sarana 
dan Prasarana Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan

Kode Kompetensi B.15.9
Definisi Kemampuan membina dan membimbing operasionalisasi 

sarana dan prasarana pemasaran hasil kelautan dan 
perikanan secara teknis dan ekonomi 

Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami konsep dasar, 

teknik metode, peraturan 
dan mekanisme, tata cara 
prosedur operasionalisasi 
sarana dan prasarana 
pemasaran

1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, dan tata cara operasionalisasi 
sarana dan prasarana pemasaran

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan operasionalisasi 
sarana dan prasarana pemasaran

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 
stakeholder secara tepat operasionalisasi 
sarana dan prasarana pemasaran

1.4 Mampu membantu mengumpulkan data 
operasionalisasi sarana dan prasarana 
pemasaran

2 Mampu melaksanakan 
operasionalisasi sarana 
dan prasarana pemasaran
sesuai pedoman kerja/
petunjuk teknis

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 
pengumpulan, dan pengolahan data 
operasionalisasi sarana dan prasarana 
pemasaran

2.2 Mampu melaksanakan menganalisa, 
menyajikan dan memanfaatkan data 
operasionalisasi sarana dan prasarana 
pemasaran

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal operasionalisasi sarana dan 
prasarana pemasarankepada stakeholder

3 Mampu 
menyelenggarakan/
membimbing pengelola 
dalam operasionalisasi 
sarana dan prasarana 
pemasaran

3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian kegiatan bimbingan dan 
pendampingan operasionalisasi sarana dan 
prasarana pemasaran

3.2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan 
bimbingan, choaching mentoring kepada 
pegawai dilingkungannya dan stakeholder 
dalam melaksanakan pendampingan 
pengelolaan sarana dan prasarana 
pemasaran

3.3 Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan operasionalisasi sarana dan 
prasarana pemasaran
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3.4 Mampu memberikan saran pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul 
dalam pelaksanaan operasionalisasi sarana 
dan prasarana pemasaran

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrument

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis
/metode/sistem cara kerja menemu kenali 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
operasionalisasi sarana dan prasarana 
pemasaranyang lebih efektif/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen pelaksanaan
pembinaan dan pendampingan 
operasionalisasi sarana dan prasarana 
pemasaran

4.3 Mampu meyakinkan dan mampu 
memperoleh dukungan dari stakeholder
terkait pelaksanaan operasionalisasi sarana 
dan prasarana pemasaran dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain 
atau stakeholder terkait operasionalisasi 
sarana dan prasarana pemasaran

4.4 Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis operasional 
yang timbul dalam pelaksanaan 
operasionalisasi sarana dan prasarana 
pemasaran

5 Mengembangkan 
konsep,teori , kebijakan, 
dan menjadi sumber 
rujukan untuk implementasi 
serta pemecahan masalah
operasionalisasi sarana 
dan prasarana pemasaran

5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis,teori, 
konsep, kebijakan operasionalisasi sarana 
dan prasarana pemasaran serta 
pelaksanaannya menemukenali kelebihan 
dan kekurangan,serta rekomendasi 
perbaikannya

5. 2 Mengembangkan teori , konsep dan 
kebijakan operasionalisasi sarana dan 
prasarana pemasaran, meyakinkan 
stakeholder dan shareholder terkait untuk 
menerima konsep,  dan kebijakan yang 
dikembangkan.

5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam  kegiatan 
operasionalisasi sarana dan prasarana 
pemasaran
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

Urusan Usaha dan Investasi

Nama Kompetensi : Pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan

Kode Kompetensi : B.16.1
Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 

merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan pemetaan potensi usaha sektor 
kelautan dan perikanan.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi
1 Memahami konsep dasar, 

teknik metode, peraturan 
dan mekanisme, tata cara
prosedur Pemetaan potensi 
usaha sektor kelautan dan 
perikanan

1.1Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode,  peraturan dan mekanisme, tata cara 
prosedur pelaksanaan Pemetaan potensi 
usaha sektor kelautan dan perikanan

1.2Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan 
pelaksanaan kegiatan Pemetaan potensi usaha 
sektor kelautan dan perikanan

1.3Mampu memberikan informasi kepada 
stakeholder secara tepat tentang regulasi dan 
perizinan yang menghambat investasi sektor 
kelautan dan perikanan

1.4Mampu membantu mengumpulkan data/bahan 
Pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan 
perikanan

2 Mampu melaksanakan 
fasilitasi hambatan investasi 
dan rekomendasi                       
(Tax Allowance) sektor 
kelautan dan perikanan 
sesuai pedoman kerja/
petunjuk teknis

2.1Mampu melaksanakan tahapan pelaksanaan 
identifikasi informasi dan pelayanan usaha 
sektor kelautan dan perikanan (disesuaikan dg 
tahapan (awal  suatu kegiatan seperti 
identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari 
suatu kegiatan)

2.2Mampu melaksanakan (tahapan pekerjaan 
lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan 
pemanfaatannya

2.3Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal Pemetaan potensi usaha sektor 
kelautan dan perikanan kepada stakeholder

3 Mampu menyelenggarakan 
membimbing pelaksanaan 
pemetaan potensi usaha  
sektor kelautan dan 
perikanan

3.1Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian data dan informasi terkait Pemetaan 
potensi usaha sektor kelautan dan perikanan

3.2Mampu mensosialisasikan  dan memberikan 
bimbingan, coaching mentoring kepada 
pegawai di lingkungannya dan stakeholder 
dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan 
identifikasi, Pemetaan potensi usaha sektor 
kelautan dan perikanan
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3.3Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan Pemetaan potensi usaha 
sektor kelautan dan perikanan

3.4Mampu memberikan saran pemecahana 
masalah teknis operasional yang timbul dalam 
Pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan 
perikanan

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar prosedur, kriteria.

4.1Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/
metode/sistem cara kerja menemukenali 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
terkait Pemetaan potensi usaha sektor kelautan 
dan perikanan yang lebih efektif dan efisien

4.2Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan Pemetaan 
potensi usaha sektor kelautan dan perikanan

4.3Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
Pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan 
perikanan dan memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait Pemetaan potensi usaha sektor kelautan 
dan perikanan

4.4Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis operasional yang 
timbul dalam Pemetaan potensi usaha sektor 
kelautan dan perikanan

5 Mengembangkan konsep, 
teori, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi serta 
pemecahan masalah 
fasilitasi hambatan investasi 
dan rekomendasi           
(Tax Allowance) sektor 
kelautan dan perikanan

5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, 
kebijakan terkait Pemetaan potensi usaha 
sektor kelautan dan perikanan serta 
pelaksanaannya menemukan kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikanya

5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
terkait Pemetaan potensi usaha sektor 
kelautan dan perikanan, meyakinkan 
stakeholder dan shareholder terkait untuk 
menerima konsep, terori dan kebijakan yang 
dikembangkan

5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam bidang terkait
Pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan 
perikanan



KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

219

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Usaha dan Investasi

Nama Kompetensi : Pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan

Kode Kompetensi : B.16.2
Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 

merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan pemetaan peluang investasi usaha 
kelautan dan perikanan

Level Diskripsi Indikator Kompetensi
1 Memahami konsep dasar, 

teknik metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara
prosedur pemetaan peluang 
investasi usaha kelautan dan 
perikanan

1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme, tata cara 
prosedur pemetaan peluang investasi usaha 
kelautan dan perikanan

1.2. Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan 
pelaksanaan pemetaan peluang investasi 
usaha kelautan dan perikanan

1.3. Mampu memberikan informasi kepada  
stakeholder secara tepat mengenaipemetaan 
peluang investasi usaha kelautan dan 
perikanan

1.4. Mampu membantu mengumpulkan data terkait 
pemetaan peluang investasi usaha kelautan 
dan perikanan

2 Mampu melaksanakan 
pemetaan peluang investasi 
usaha kelautan dan 
perikanan sesuai pedoman 
kerja/petunjuk teknis

2.1. Mampu melaksanakan pemetaan peluang 
investasi usaha kelautan dan perikanan
sesuai dengan tahapan (awal  suatu kegiatan 
seperti identifikasi, pengumpulan dan 
pengolahan data kebutuhan kemitraan)

2.2. Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan 
lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, 
dan pemanfaatan pemetaan peluang investasi 
usaha kelautan dan perikanan

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pemetaan peluang investasi 
usaha kelautan dan perikanan kepada 
masyarakat dan stakeholder

3 Mampu menyelenggarakan 
membimbing pelaksanaan 
pemetaan peluang investasi 
usaha kelautan dan 
perikanan

3.1. Mampu mendesain / merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian data dan informasi terkaitpemetaan 
peluang investasi usaha kelautan dan 
perikanan

3.2. Mampu mensosialisasikan  dan memberikan 
bimbingan, choaching mentoring kepada 
pegawai di lingkungannya dan stakeholder 
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dalam melaksanakan pemetaan peluang 
investasi usaha kelautan dan perikanan

3.3. Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan pemetaan peluang 
investasi usaha kelautan dan perikanan

3.4. Mampu memberikan saran pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul dalam 
pelaksanaan pemetaan peluang investasi 
usaha kelautan dan perikanan

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar prosedur, kriteria 
program kemitraan Mampu 
mengevaluasi dan menyusun 
perangkat norma standar 
prosedur, kriteria program 
kemitraan

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis
/metode/sistem cara kerja, menemukan 
kelebihan dan kekurangan, serta mampu 
melakukan pengembangan atau perbaikan 
cara kerja pemetaan peluang investasi usaha 
kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan 
efisien

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, kriteria pelaksanaan pemetaan 
peluang investasi usaha kelautan dan 
perikanan

4.3. Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
pemetaan peluang investasi usaha kelautan 
dan perikanan dan memberikan bimbingan 
serta fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pemetaan peluang 
investasi usaha kelautan dan perikanan

4.1 Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis operasional yang 
timbul dalam pemetaan peluang investasi 
usaha kelautan dan perikanan

5 Mengembangkan konsep, 
teori, kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah dalam 
pemetaan peluang investasi 
usaha kelautan dan 
perikanan

5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, 
kebijakan pemetaan peluang investasi usaha 
kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya 
menemukan kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikannya

5.2. Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan  
pemetaan peluang investasi usaha kelautan 
dan perikanan, meyakinkan stakeholder  dan 
shareholder terkait untuk menerima konsep, 
terori dan kebijakan yang dikembangkan

5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam pemetaan 
peluang investasi usaha kelautan dan 
perikanan
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

Urusan Usaha dan Investasi

Nama Kompetensi : Pelayanan usaha

Kode Kompetensi : B.16.3
Definisi : Kemampuan untuk mengumpulkan/mengidentifikasi, 

mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Usaha

Level Diskripsi Indikator Kompetensi
1 Memahami konsep dasar, 

teknik metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara dan 
prosedur Pelayanan Usaha

1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme, tata cara 
dan prosedur Pelayanan Usaha

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan Pelayanan Usaha

1.3. Mampu memberikan informasi Pelayanan 
Usaha

1.4. Mampu membantu mengumpulkan data/bahan 
Pelayanan Usaha

2 Mampu melaksanakan 
Pelayanan Usaha sesuai 
dengan pedoman kerja/ 
petunjuk teknis.

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 
pengumpulan dan pengolahan data dan 
informasi Pelayanan Usaha

2.2 Mampu melaksanakan analisis dan penyajian 
data dan informasi Pelayanan Usaha

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal Pelayanan Usaha

3 Mampu menyelenggarakan 
dan membimbing 
pelaksanaan Pelayanan 
Usaha

3.1 Mampu merancang instrumen identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian Pelayanan Usaha

3.2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan 
bimbingan, coaching mentoring kepadan 
pegawai di lingkungannya dan stakeholder 
dalam melaksanakan Pelayanan Usaha

3.3 Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan Pelayanan Usaha

3.4 Mampu memberikan saran pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul terkait 
Pelayanan Usaha

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar prosedur criteria
Pelayanan Usaha

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/
metode/sistem cara kerja menemukenali 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
Pelayanan Usaha yang lebih efektif dan efisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan Pelayanan 
Usaha
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4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan 
Pelayanan Usaha

4.4 Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis operasional yang 
timbul terkait Pelayanan Usaha

4.5 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
Pelayanan Usaha

5 Mengembangkan konsep, 
teori, kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
Pelayanan Usaha.

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, 
kebijakan Pelayanan Usaha serta 
pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikannya

5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
Pelayanan Usaha, meyakinkan stakeholder 
dan shareholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam Pelayanan Usaha.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Usaha dan Investasi

Nama Kompetensi : Kemitraan usaha

Kode Kompetensi : B.16.4
Definisi : Kemampuan untuk mengumpulkan/mengidentifikasi, 

mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan data dan informasi serta 
merumuskan kebijakan kemitraan usaha.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi
1 Memahami konsep dasar, 

teknik metode, peraturan dan 
mekanisme , tata cara dan
prosedur program 
kemitraanusaha

1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme, tata cara 
dan prosedur kemitraan usaha

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan 
pelaksanaan kemitraan usaha 

1.3 Mampu memberikan informasi kemitraan 
usaha kepada stakeholder secara tepat

1.4 Mampu membantu mengumpulkan data/ 
bahan kemitraan usaha 

2 Mampu melaksanakan 
kemitraan usaha sesuai 
pedoman kerja/petunjuk 
teknis

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 
inventarisasi, pengumpulan dan pengolahan 
data dan informasi kemitraan usaha

2.2 Mampu melaksanakan analisis dan penyajian 
data dan informasi kemitraan usaha

2.4.Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal kemitraan usaha kepada 
stakeholder

3 Mampu menyelenggarakan
dan membimbing
pelaksanaan kemitraan 
usaha 

3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi, inventarisasi, pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian kemitraan 
usaha

3.2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan 
bimbingan, coaching mentoring kepada 
pegawai di lingkungannya dan stakeholder 
dalam melaksanakan kemitraan usaha

3.3 Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha

3.5. Mampu memberikan saran pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul 
kemitraan usaha

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar prosedur, kriteria 
program kemitraan usaha

4.4. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis
/metode/sistem cara kerja, menemukenali
kelebihan dan kekurangan, melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
kemitraan usaha yang lebih efektif dan efisien
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4.5. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan kemitraan 
usaha 

4.6. Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder dalam 
pelaksanaan kemitraan usaha 

4.7. Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis operasional yang 
timbul terkait kemitraan usaha 

4.8. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
kemitraan usaha

5 Mengembangkan konsep,
teori , kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
kemitraan usaha 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, 
kebijakan kemitraan usaha serta 
pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikannya

5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan  
kemitraan usaha, meyakinkan stakeholder  
dan shareholder terkait untuk menerima 
konsep, terori dan kebijakan yang 
dikembangkan

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam kemitraan usaha.



KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

225

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Usaha dan Investasi

Nama Kompetensi : Peningkatan akses permodalan.
Kode Kompetensi : B.16.5
Definisi : Kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, merencanakan, 

menganalisis, merumuskan, monitoring evaluasi dan pelaporan 
peningkatan akses permodalan.

Kecakapan
Level Diskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami Konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara
prosedur penyusunan 
peningkatan akses 
permodalan

1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme, tata cara
prosedur penyusunan peningkatan akses 
permodalan. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan 
pelaksanaan penyusunan peningkatan akses 
permodalan.

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 
stakeholder secara tepat terkait penyusunan
peningkatan akses permodalan.

1.4 Mampu membantu mengumpulkan data/bahan 
penyusunan peningkatan akses permodalan

2 Mampu melaksanakan
penyusunan peningkatan 
akses permodalan sesuai 
pedoman kerja/petunjuk 
teknis

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 
pengumpulan data, pengolahan 
datapenyusunan peningkatan akses 
permodalan

2.2 Mampu  melaksanakan analisis, penyajian, dan 
pemanfaatan penyusunan peningkatan akses 
permodalan

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal penyusunan peningkatan akses 
permodalan kepada stakeholder

3 Mampu menyelenggarakan, 
membimbing pelaksanaan

3.1 Mampu mendesain / merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian penyusunanpeningkatan akses 
permodalan

3.2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan 
bimbingan, coaching mentoring kepada 
pegawai dilingkungannya dan stakeholder 
dalam melaksanakan penyusunanpeningkatan 
Akses permodlan

3.3 Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan penyusunanpeningkatan 
akses permodalan

3.4 Mampu memberikan saran pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul dalam 
pelaksanaan penyusunanpeningkatan akses 
permodalan
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4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar prosedur instrumen

4.1 Mampu melaksanakan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja menemukenali 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
penyusunan peningkatan akses permodalan
yang lebih efektif dan efisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan penyusunan
peningkatan akses permodalan

4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan dan 
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait 
penyusunan peningkatan akses permodalan

4.4 Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah teknis operasional timbul 
dalam penyusunan peningkatan akses 
permodalan

5 Mengembangkan konsep, 
teori, kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
penyusunan peningkatan 
akses permodalan

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, 
kebijakan penyusunan peningkatan akses 
permodalan serta pelaksanaannya menemu
kenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikannya

5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
penyusunan peningkatan akses permodalan,
meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait 
untuk menerima konsep, terori dan kebijakan 
yang dikembangkan

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam penyusunan peningkatan akses 
permodalan
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Usaha dan Investasi

Nama Kompetensi : Peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan 
perikanan

Kode Kompetensi : B.16.6
Definisi : Kemampuan untuk mengumpulkan/mengidentifikasi, 

mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan kebutuhan usaha, 
penyusunan model bisnis dan merumuskan kebijakan untuk 
penumbuhan wirausaha baru, pendampingan dan 
peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga 
kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

Kecakapan
Level Diskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan mekanisme, tata cara 
prosedur menganalisis 
kebutuhan usaha, 
penyusunan model bisnis, 
penumbuhan wirausaha 
baru, pendampingan dan 
peningkatan kapasitas 
wirausaha dan kompetensi 
tenaga kerja pengolahan 
hasil kelautan dan 
perikanan

1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, 
peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur 
menganalisis kebutuhan usaha, penyusunan 
model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, 
pendampingan dan peningkatan kapasitas 
wirausaha dan kompetensi tenaga kerja 
pengolahan hasil kelautan dan perikanan

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan analisis kebutuhan usaha, 
penyusunan model bisnis, penumbuhan 
wirausaha baru, pendampingan dan peningkatan 
kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga 
kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan

1.3 Mampu memberikan informasi kepada
stakeholder secara tepat terkait kebutuhan 
usaha, model bisnis, penumbuhan wirausaha 
baru, pendampingan dan peningkatan kapasitas 
wirausaha dan kompetensi tenaga kerja 
pengolahan hasil kelautan dan perikanan

1.4 Mampu membantu mengumpulkan data/bahan 
analisis kebutuhan usaha, penyusunan model 
bisnis, penumbuhan wirausaha baru, 
pendampingan dan peningkatan kapasitas 
wirausaha dan kompetensi tenaga kerja 
pengolahan hasil kelautan dan perikanan

2 Mampu melaksanakan 
analisis kebutuhan usaha, 
penyusunan model bisnis, 
penumbuhan wirausaha 
baru, pendampingan dan 
peningkatan kapasitas 
wirausaha dan kompetensi 
tenaga kerja pengolahan 

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan/ identifikasi, 
pengolahan data kebutuhan usaha, penyusunan 
model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, 
pendampingan dan peningkatan kapasitas 
wirausaha dan kompetensi tenaga kerja 
pengolahan hasil perikanan

2.2 Mampu melaksanakan analisis, menyajikan dan 
pemanfaatannya perihal kebutuhan usaha,



KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

228

hasil kelautan dan 
perikanan sesuai pedoman 
kerja/petunjuk teknis

penyusunan model bisnis, penumbuhan 
wirausaha baru dan pendampingan dan 
peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi 
tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan 
perikanan

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal kebutuhan usaha, model bisnis, 
penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, 
peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi 
tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan 
perikanan kepada stakeholder

3 Mampu menyelenggarakan, 
membimbing pelaksanaan 
analisis kebutuhan usaha, 
penyusunan model bisnis, 
peningkatan kewirausahaan 
pengolahan hasil kelautan 
dan perikanan

3.5 Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian 
data kebutuhan usaha, model bisnis,
penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, 
peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi 
tenaga kerja pengolahan hasil kelautan perikanan

3.6 Mampu mensosialisasikan kegiatan kewira
usahaan dan memberikan bimbingan, choaching 
mentoring kepada pegawai di lingkungannya dan 
stakeholder dalam melaksanakan analisis 
kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, 
penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, 
peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi 
tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan 
perikanan

3.7 Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan usaha, 
penyusunan model bisnis, peningkatan 
kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan 
perikanan

3.1 Mampu memberikan saran pemecahan masalah 
teknis operasional yang timbul dalam 
pelaksanaan analisis kebutuhan usaha, 
penyusunan model bisnis, peningkatan 
kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan 
perikanan

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma, standar, prosedur, 
instrumen analisis 
kebutuhan usaha, model 
bisnis, peningkatan 
kewirausahaan pengolahan 
hasil kelautan dan 
perikanan

4.5 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis
/metode/sistem cara kerja menemukenali 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis 
kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, 
penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, 
peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi 
tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan 
perikanan yang lebih efektif dan efisien

4.6 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan analisis 
kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, 
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penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, 
peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi 
tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan 
perikanan

4.7 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan kegiatan 
kewirausahaan dan memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait analisis kebutuhan usaha, penyusunan 
model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, 
pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha 
dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil 
kelautan dan perikanan

4.8 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul terkait 
analisis kebutuhan usaha, penyusunan model 
bisnis, peningkatan kewirausahaan pengolahan 
hasil kelautan dan perikanan

5 Mengembangkan konsep,
teori, kebijakan dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah terkait 
analisis kebutuhan usaha, 
penyusunan model bisnis, 
penumbuhan wirausaha 
baru, pendampingan, 
peningkatan kapasitas 
wirausaha dan kompetensi 
tenaga kerja pengolahan 
hasil kelautan dan 
perikanan.

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, 
kebijakan terkait analisis kebutuhan usaha, model 
bisnis, penumbuhan wirausaha baru, 
pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha 
dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil 
kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya 
menemukenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikannya

5.2 Mengembangkan teori, konsep, kebijakan terkait 
analisis kebutuhan usaha, penyusunan model 
bisnis, penumbuhan wirausaha baru, 
pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha 
dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil 
kelautan dan perikanan, meyakinkan stakeholder 
dan shareholder terkait untuk menerima konsep, 
teori dan kebijakan yang dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam penumbuhan wirausaha baru, 
pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha 
dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil 
kelautan dan perikanan

5.4 Mampu menganalisa dampak dan manfaat dari 
pelaksanaan kebijakan penumbuhan wirausaha 
baru, pendampingan, peningkatan kapasitas 
wirausaha dan kompetensi tenaga kerja 
pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

5.5 Mampu mengkaji dan mengembangkan kebijakan 
penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, 
peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi 
tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan 
perikanan
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Usaha dan Investasi

Nama Kompetensi : Peningkatan kelembagaan pengolahan hasil kelautan dan 
perikanan

Kode Kompetensi : B.16.7
Definisi : Kemampuan untuk  mengumpulkan/mengidentifikasi, 

mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporam kebutuhan kelembagaan 
usaha, penyusunan model kelembagaan usaha, pembentukan 
inkubator minabisnis dan merumuskan kebijakan untuk 
peningkatan kelembagaan pengolahan hasil kelautan dan 
perikanan

Kecakapan
Level Diskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan mekanisme, tata cara 
prosedur kebutuhan 
kelembagaan usaha, 
penyusunan model 
kelembagaan usaha, 
pembentukan inkubator 
minabisnis dan 
merumuskan kebijakan 
untuk peningkatan 
kelembagaan  pengolahan 
hasil kelautan dan 
perikanan

1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, 
peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur 
kebutuhan kelembagaan usaha, penyusunan model 
kelembagaan usaha, pembentukan inkubator 
minabisnis dan merumuskan kebijakan untuk 
peningkatan kelembagaan pengolahan hasil 
kelautan dan perikanan

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan kebutuhan kelembagaan usaha, 
penyusunan model kelembagaan usaha, 
pembentukan inkubator minabisnis dan 
merumuskan kebijakan peningkatan kelembagaan 
pengolahan hasil kelautan dan perikanan

1.3 Mampu memberikan informasi kepada stakeholder 
secara tepat perihal kebutuhan kelembagaan 
usaha, penyusunan model kelembagaan usaha, 
pembentukan inkubator minabisnis dan 
merumuskan kebijakan peningkatan kelembagaan 
pengolahan hasil kelautan dan perikanan

1.4 Mampu membantu mengumpulkan data/bahan 
kebutuhan kelembagaan usaha, penyusunan model 
kelembagaan usaha, pembentukan inkubator 
minabisnis dan merumuskan kebijakan peningkatan 
kelembagaan pengolahan hasil kelautan dan 
perikanan

2 Mampu 
menyelenggarakan, 
membimbing pelaksanaan 
analisis kebutuhan 
kelembagaan usaha, 
penyusunan model 
kelembagaan usaha, 

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan/identifikasi, 
pengolahan data/informasi perihal kebutuhan 
kelembagaan usaha, penyusunan model 
kelembagaan usaha, pembentukan inkubator 
minabisnis dan merumuskan kebijakan untuk 
peningkatan kelembagaan pengolahan hasil 
kelautan dan perikanan.

2.2 Mampu melaksanakan analisis, menyajikan dan 
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pembentukan inkubator 
minabisnis dan 
perumusan kebijakan 
untuk peningkatan 
kelembagaan pengolahan 
hasil kelautan dan 
perikanan.

pemanfaatan analisis kebutuhan kebutuhan 
kelembagaan usaha, penyusunan model 
kelembagaan usaha, pembentukan inkubator 
minabisnis dan merumuskan kebijakan untuk 
peningkatan kelembagaan pengolahan hasil 
kelautan dan perikanan

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas 
perihal kebutuhan kelembagaan usaha, 
penyusunan model kelembagaan usaha, 
pembentukan inkubator minabisnis dan 
merumuskan kebijakan untuk peningkatan 
kelembagaan pengolahan hasil kelautan dan 
perikanan kepada stakeholder

3 Mampu 
menyelenggarakan, 
membimbing pelaksanaan 
analisis kebutuhan 
kelembagaan usaha, 
penyusunan model 
kelembagaan usaha, 
pembentukan inkubator 
minabisnis dan 
perumusan kebijakan 
untuk peningkatan 
kelembagaan pengolahan 
hasil kelautan dan 
perikanan.

3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian 
data kebutuhan kelembagaan usaha, penyusunan 
model kelembagaan usaha, pembentukan 
inkubator minabisnis dan merumuskan kebijakan 
untuk peningkatan kelembagaan pengolahan hasil 
kelautan dan perikanan.

3.2 Mampu mensosialisasikan kegiatan kelembagaan 
usaha dan memberikan bimbingan, choaching 
mentoring kepada pegawai di lingkungannya dan 
stakeholder dalam melaksanakan analisis 
kebutuhan kelembagaan usaha, penyusunan model 
kelembagaan usaha, pembentukan inkubator mina 
bisnis dan perumusan kebijakan untuk peningkatan 
kelembagaan pengolahan hasil kelautan dan 
perikanan

3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan 
kegiatan kebutuhan kelembagaan usaha, 
penyusunan model kelembagaan usaha, 
pembentukan inkubator minabisnis dan 
merumuskan kebijakan peningkatan kelembagaan 
pengolahan hasil kelautan dan perikanan

3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah 
teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan 
analisis kebutuhan kelembagaan usaha, 
penyusunan model kelembagaan usaha, 
pembentukan inkubator minabisnis dan 
merumuskan kebijakan untuk peningkatan 
kelembagaan pengolahan hasil kelautan dan 
perikanan

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma, standar, prosedur, 
instrumen analisis 
kebutuhan kelembagaan 
usaha, penyusunan model 
kelembagaan usaha, 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/
metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan 
dan kekurangan melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja analisis kebutuhan 
kelembagaan usaha, penyusunan model 
kelembagaan usaha, pembentukan inkubator 
minabisnis dan perumusan kebijakan untuk 
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pembentukan inkubator 
minabisnis dan 
perumusan kebijakan 
untuk peningkatan 
kelembagaan pengolahan 
hasil kelautan dan 
perikanan

peningkatan kelembagaan pengolahan hasil 
kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan 
efisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen analisis kebutuhan kelembagaan usaha, 
penyusunan model kelembagaan usaha, 
pembentukan inkubator minabisnis dan perumusan 
kebijakan untuk peningkatan kelembagaan 
pengolahan hasil kelautan dan perikanan

4.3 pelaksanaan kegiatan kelembagaan usaha dan 
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait analisis 
kebutuhan kelembagaan usaha, penyusunan 
model kelembagaan usaha, pembentukan 
inkubator minabisnis dan perumusan kebijakan 
untuk peningkatan kelembagaan pengolahan hasil 
kelautan dan perikanan

4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul terkait 
kebutuhan kelembagaan usaha, penyusunan 
model kelembagaan usaha, pembentukan 
inkubator minabisnis dan merumuskan kebijakan 
peningkatan kelembagaan pengolahan hasil 
kelautan dan perikanan

5 Mengembangkan konsep, 
teori, kebijakan dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi serta 
pemecahan masalah 
terkait analisis kebutuhan 
kelembagaan usaha, 
penyusunan model 
kelembagaan usaha, 
pembentukan inkubator 
minabisnis dan 
perumusan kebijakan 
untuk peningkatan 
kelembagaan pengolahan 
hasil kelautan dan 
perikanan

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, 
kebijakan penumbuhan, pendampingan dan 
peningkatan kapasitas kelembagaan usaha  serta 
pendampingan usaha dan investasi di bidang  
pengolahan hasil kelautan dan perikanan

5.2 Mengembangkan teori, konsep, kebijakan 
penumbuhan, pendampingan dan peningkatan 
kapasitas kelembagaan usaha  pengolahan hasil 
kelautan dan perikanan, meyakinkan stakeholder 
dan shareholder terkait untuk menerima konsep, 
teori dan kebijakan yang dikembangkan

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam penumbuhan, pendampingan dan 
peningkatan kapasitas kelembagaan usaha  
pengolahan hasil kelautan dan perikanan
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengujian Penerapan Hasil Perikanan

Nama Kompetensi : Uji Terap Teknik Pengolahan
Kode Kompetensi : B.17.1
Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 

merencanakan, merumuskan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan 
mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana 
pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta penyiapan 
bahan standardisasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan 
dan perikanan. 

Level Diskripsi Indikator Kompetensi
1 Mampu memahami 

konsep dasar, 
proses, langkah-
langkah kegiatan, 
bimbingan teknis, uji 
terap teknik, alat dan 
mesin, rancang 
bangun dan tata 
letak sarana 
prasarana 
pengolahan, serta 
penyiapan bahan 
standardisasi 
pengolahan hasil 
kelautan dan 
perikanan. 

1.1 Mampu memahami konsep dasar, proses, langkah 
langkah kegiatan bimbingan teknis,  uji terap teknik, 
alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana 
prasarana serta penyiapan bahan standardisasi 
pengolahan  hasil kelautan dan perikanan;

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah kegiatan 
bimbingan teknis,  uji terap teknik, alat dan mesin, 
rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta 
penyiapan bahan standardisasi pengolahan  hasil 
kelautan dan perikanan;

1.3 Mampu membantu menyiapkan bahan kegiatan 
bimbingan teknis,  uji terap teknik, alat dan mesin, 
rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta 
penyiapan bahan standardisasi pengolahan  hasil 
kelautan dan perikanan;

1.4 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, 
stakeholder secara tepat terkait kegiatan bimbingan 
teknis,  uji terap teknik, alat dan mesin, rancang 
bangun dan tata letak sarana prasarana serta 
penyiapan bahan standardisasi pengolahan  hasil 
kelautan dan perikanan;

1.5 Mampu membantu mengumpulkan data kegiatan 
bimbingan teknis,  uji terap teknik, alat dan mesin, 
rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta 
penyiapan bahan standardisasi pengolahan  hasil 
kelautan dan perikanan.

2 Mampu 
melaksanakan
kegiatan bimbingan 
teknis,  uji terap 
teknik, alat dan 
mesin, rancang 
bangun dan tata 

2.1 Mampu melaksanakan kegiatan uji terap teknik, alat 
dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana 
prasarana pengolahan hasil kelautan dan perikanan;

2.2 Mampu melaksanakan kegiatan bimbingan teknis 
teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak 
sarana prasarana pengolahan hasil kelautan dan 
perikanan;
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letak sarana 
prasarana serta 
penyiapan bahan 
standardisasi 
pengolahan  hasil 
kelautan dan 
perikanan sesuai 
pedoman kerja/
petunjuk teknis.

2.3 Mampu melaksanakan kegiatan penyiapan bahan 
standardisasi pengolahan  hasil kelautan dan 
perikanan; 

2.4 Mampu menganalisis, menyajikan dan pemanfaatan uji 
terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata 
letak sarana prasarana serta bahan standardisasi 
pengolahan  hasil kelautan dan perikanan;

2.5 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas 
perihal uji terap teknik, alat dan mesin, rancang 
bangun dan tata letak sarana prasarana serta 
penyiapan bahan standardisasi pengolahan  hasil 
kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan 
stakeholder.

3 Mampu 
menyelenggarakan 
membimbing 
kegiatan bimbingan 
teknis,  uji terap 
teknik, alat dan 
mesin, rancang 
bangun dan tata 
letak sarana 
prasarana serta 
penyiapan bahan 
standardisasi 
pengolahan  hasil 
kelautan dan 
perikanan

3.1 Mampu mendesain/ merancang instrument identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan 
bimbingan teknis dan kegiatan uji terap teknik, alat dan 
mesin, rancang bangun dan tata letak sarana 
prasarana;

3.2 Mampu mendesain/ merancang instrument identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan 
penyiapan bahan standardisasi pengolahan  hasil 
kelautan dan perikanan;

3.3 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, 
coaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya 
dalam melaksanakan kegiatan bimbingan teknis,  uji 
terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata 
letak sarana prasarana serta penyiapan bahan 
standardisasi pengolahan  hasil kelautan dan 
perikanan;

3.4 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan 
kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan 
mesin, rancang bangun dan tata letak sarana 
prasarana serta penyiapan bahan standardisasi 
pengolahan  hasil kelautan dan perikanan;

3.5 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis 
operasional yang timbul dalam kegiatan bimbingan 
teknis,  uji terap teknik, alat dan mesin, rancang 
bangun dan tata letak sarana prasarana serta 
penyiapan bahan standardisasi pengolahan  hasil 
kelautan dan perikanan.

4 Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar 
prosedur instrument 
kegiatan bimbingan 
teknis,  uji terap 
teknik, alat dan 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/ metode
/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan 
cara kerja kegiatan bimbingan teknis,  uji terap teknik, 
alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana 
prasarana serta penyiapan bahan standardisasi 
pengolahan  hasil kelautan dan perikanan;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
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mesin, rancang 
bangun dan tata 
letak sarana 
prasarana serta 
penyiapan bahan 
standardisasi 
pengolahan  hasil 
kelautan dan 
perikanan

kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis,  uji 
terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata 
letak sarana prasarana serta penyiapan bahan 
standardisasi pengolahan  hasil kelautan dan 
perikanan;

4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan kegiatan dan 
memberikan bimbingan atau fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait kegiatan bimbingan teknis,  
uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan 
tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan 
standardisasi pengolahan  hasil kelautan dan 
perikanan;

4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul dalam kegiatan 
bimbingan teknis,  uji terap teknik, alat dan mesin, 
rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta 
penyiapan bahan standardisasi pengolahan  hasil 
kelautan dan perikanan.

5 Mampu 
mengembangkan 
konsep, kebijakan, 
dan menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
kegiatan bimbingan 
teknis,  uji terap 
teknik, alat dan 
mesin, rancang 
bangun dan tata 
letak sarana 
prasarana serta 
penyiapan bahan 
standardisasi 
pengolahan  hasil 
kelautan dan
perikanan

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, konsep, 
kebijakan kegiatan bimbingan teknis,  uji terap teknik, 
alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana 
prasarana serta penyiapan bahan standardisasi 
pengolahan  hasil kelautan dan perikanan serta 
pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikanya;

5.2 Mampu mengembangkan, konsep dan kebijakan  
kegiatan bimbingan teknis,  uji terap teknik, alat dan 
mesin, rancang bangun dan tata letak sarana 
prasarana serta penyiapan bahan standardisasi 
pengolahan  hasil kelautan dan perikanan, meyakinkan 
stakeholder  dan shareholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
terkait kegiatan bimbingan teknis,  uji terap teknik, alat 
dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana 
prasarana serta penyiapan bahan standardisasi 
pengolahan  hasil kelautan dan perikanan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengujian Penerapan Hasil Perikanan

Nama Kompetensi : Uji Terap Teknik Pemasaran
Kode Kompetensi : B.17.2
Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 

merencanakan, merumuskan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan 
mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana 
pemasaran hasil kelautan dan perikanan serta uji penerimaan 
pasar produk hasil kelautan dan perikanan. 

Level Diskripsi Indikator Kompetensi
1 Mampu memahami 

konsep dasar, 
proses, langkah-
langkah kegiatan, 
bimbingan teknis, uji 
terap teknik, alat dan 
mesin, rancang 
bangun dan tata 
letak sarana 
prasarana 
Pemasaran, serta Uji 
penerimaan pasar 
produk hasil 
kelautan dan 
perikanan. 

1.1 Mampu memahami konsep dasar, proses, langkah 
langkah kegiatan bimbingan teknis,  uji terap teknik, 
alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana 
prasarana serta uji penerimaan pasar produk  hasil 
kelautan dan perikanan;

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah kegiatan 
bimbingan teknis,  uji terap teknik, alat dan mesin, 
rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta 
Uji penerimaan pasar produk  hasil kelautan dan 
perikanan;

1.3 Mampu membantu menyiapkan bahan kegiatan 
bimbingan teknis,  uji terap teknik, alat dan mesin, 
rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta 
Uji penerimaan pasar produk  hasil kelautan dan 
perikanan;

1.4 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, 
stakeholder secara tepat terkait kegiatan bimbingan 
teknis,  uji terap teknik, alat dan mesin, rancang 
bangun dan tata letak sarana prasarana serta Uji 
penerimaan pasar produk  hasil kelautan dan 
perikanan;

1.5 Mampu membantu mengumpulkan data kegiatan 
bimbingan teknis,  uji terap teknik, alat dan mesin, 
rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta 
Uji penerimaan pasar produk  hasil kelautan dan 
perikanan.

2 Mampu 
melaksanakan
kegiatan bimbingan 
teknis,  uji terap 

2.1 Mampu melaksanakankegiatan uji terap teknik, alat 
dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana 
prasarana Pemasaran hasil kelautan dan perikanan;

2.2 Mampu melaksanakan kegiatan bimbingan teknis 
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teknik, alat dan 
mesin, rancang 
bangun dan tata 
letak sarana 
prasarana serta Uji 
penerimaan pasar 
produk  hasil 
kelautan dan 
perikanan sesuai 
pedoman kerja/
petunjuk teknis.

teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak 
sarana prasarana Pemasaran hasil kelautan dan 
perikanan;

2.3 Mampu melaksanakan kegiatan Uji penerimaan pasar 
produk  hasil kelautan dan perikanan; 

2.4 Mampu menganalisis, menyajikan dan pemanfaatan uji 
terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata 
letak sarana prasarana serta bahan standardisasi 
Pemasaran  hasil kelautan dan perikanan;

2.5 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas 
perihal uji terap teknik, alat dan mesin, rancang 
bangun dan tata letak sarana prasarana serta Uji 
penerimaan pasar produk  hasil kelautan dan 
perikanan kepada masyarakat dan stakeholder.

3 Mampu 
menyelenggarakan 
membimbing 
kegiatan bimbingan 
teknis,  uji terap 
teknik, alat dan 
mesin, rancang 
bangun dan tata 
letak sarana 
prasarana serta Uji 
penerimaan pasar 
produk  hasil 
kelautan dan 
perikanan

3.1 Mampu mendesain/ merancang instrument identifikasi, 
pengumpulan, Pemasaran, penyajian kegiatan 
bimbingan teknis dan kegiatan uji terap teknik, alat dan 
mesin, rancang bangun dan tata letak sarana 
prasarana;

3.2 Mampu mendesain/ merancang instrument identifikasi, 
pengumpulan, Pemasaran, penyajian kegiatan Uji 
penerimaan pasar produk  hasil kelautan dan 
perikanan;

3.3 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, 
coaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya 
dalam melaksanakan kegiatan bimbingan teknis,  uji 
terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata 
letak sarana prasarana serta Uji penerimaan pasar 
produk  hasil kelautan dan perikanan;

3.4 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan 
kegiatan bimbingan teknis,  uji terap teknik, alat dan 
mesin, rancang bangun dan tata letak sarana 
prasarana serta Uji penerimaan pasar produk  hasil 
kelautan dan perikanan

3.5 Mampu memberikan saran dalam pemecahan masalah 
teknis operasional yang timbul dalam kegiatan 
bimbingan teknis,  uji terap teknik, alat dan mesin, 
rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta 
Uji penerimaan pasar produk  hasil kelautan dan 
perikanan.

4 Mampu 
mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar 
prosedur instrument 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/
metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja kegiatan bimbingan teknis,  uji 
terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata 
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kegiatan bimbingan 
teknis,  uji terap 
teknik, alat dan 
mesin, rancang 
bangun dan tata 
letak sarana 
prasarana serta Uji 
penerimaan pasar 
produk  hasil 
kelautan dan 
perikanan

letak sarana prasarana serta Uji penerimaan pasar 
produk  hasil kelautan dan perikanan;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis,  uji 
terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata 
letak sarana prasarana serta Uji penerimaan pasar 
produk  hasil kelautan dan perikanan;

4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan kegiatan dan 
memberikan bimbingan atau fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait kegiatan bimbingan teknis,  
uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan 
tata letak sarana prasarana serta Uji penerimaan pasar 
produk  hasil kelautan dan perikanan;

4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul dalam kegiatan 
bimbingan teknis,  uji terap teknik, alat dan mesin, 
rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta 
Uji penerimaan pasar produk  hasil kelautan dan 
perikanan.

5 Mampu 
mengembangkan 
konsep, kebijakan, 
dan menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
kegiatan bimbingan 
teknis,  uji terap 
teknik, alat dan 
mesin, rancang 
bangun dan tata 
letak sarana 
prasarana serta Uji 
penerimaan pasar 
produk  hasil 
kelautan dan 
perikanan

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis,konsep, 
kebijakan kegiatan bimbingan teknis,  uji terap teknik, 
alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana 
prasarana serta Uji penerimaan pasar produk  hasil 
kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya 
menemukenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikanya;

5.2 Mampu mengembangkan, konsep dan kebijakan  
kegiatan bimbingan teknis,  uji terap teknik, alat dan 
mesin, rancang bangun dan tata letak sarana 
prasarana serta Uji penerimaan pasar produk  hasil 
kelautan dan perikanan, meyakinkan stakeholder  dan 
shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan;

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
terkait kegiatan bimbingan teknis,  uji terap teknik, alat 
dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana 
prasarana serta Uji penerimaan pasar produk  hasil 
kelautan dan perikanan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengujian Penerapan Hasil Perikanan

Nama Kompetensi : Sertifikasi Produk Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi : B.17.3

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah 
menganalisis, merumuskan, melaksanakan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan kegiatan Sertifikasi Produk Kelautan 
dan Perikanan

Level Diskripsi Indikator Kompetensi
1 Memahami Konsep dasar, 

teknik metode, peraturan 
dan mekanisme, tata cara 
prosedur sertifikasi produk 
kelautan dan perikanan  

1. 1 Mampu memahami konsep dasar dalam 
pemeliharaan sistem manajemen mutu lembaga 
sertifikasi produk;

1. 2 Mampu menjelaskan teknik metode penyiapan 
bahan standardisasi produk hasil perikanan dan 
peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur 
sertifikasi produk kelautan dan perikanan;

1. 3 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan 
pelaksanaan sertifikasi produk kelautan dan 
perikanan;

1. 4 Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat melalui 
kegiatan bimbingan teknis terkait sertifikasi dan 
mutu produk kelautanan dan perikanan;

1. 5 Mampu membantu mengumpulkan data 
kegiatan sertifikasi produk kelautan dan 
perikanan.

2 Mampu melaksanakan 
sertifikasi produk kelautan 
dan perikanan sesuai 
pedoman kerja/petunjuk 
teknis

2.1. Mampu melaksanakan verifikasi kesesuaian 
terhadap pengolah hasil perikanan yang akan di 
evaluasi sertifikasi;

2.2. Mampu melaksanakan evaluasi sertifikasi, 
surveilen dan resertifikasi produk kelautan dan 
perikanan;

2.3. Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem 
manajemen mutu lembaga sertifikasi produk 
kelautan dan perikanan;

2.4. Mampu melaksanakan penyajian bahan 
standardisasi produk hasil perikanan;

2.5. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal sertifikasi produk kelautan dan 
perikanan kepada masyarakat dan stakeholder. 

3 Mampu 
menyelenggarakan 
membimbing pelaksanaan 

3.1. Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi proses sertifikasi produk kelautan 
dan perikanan; 
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sertifikasi produk kelautan 
dan perikanan

3.2. Mampu mengumpulkan, mengolah, menyajikan 
data sebagai bahan standardisasi produk hasil 
perikanan;

3.3. Mampu mensosialisasikan  sertifikasi produk 
kelautan dan perikanan dan memberikan 
bimbingan, choaching mentoring kepada 
pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan 
sertifikasi produk kelautan dan perikanan;

3.4. Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan sertifikasi produk kelautan 
dan perikanan;

3.5. Mampu memberikan saran dalam pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul dalam 
kegiatan sertifikasi produk kelautan dan 
perikanan.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
sertifikasi produk kelautan 
dan perikanan

4. 1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/
metode/sistem cara kerja menemu kenali 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
sertifikasi produk kelautan dan perikanan yang 
lebih effektif/effisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan sertifikasi 
produk kelautan dan perikanan;

4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan
sertifikasi produk dan memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait sertifikasi produk kelautan 
dan perikanan.

5 Mengembangkan konsep, 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
dalam sertifikasi produk 
kelautan dan perikanan 

5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, 
kebijakan sertifikasi produk kelautan dan 
perikanan serta pelaksanaannya menemukenali 
kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikanya;

5.2. Mengembangkan , konsep dan kebijakan dalam 
sertifikasi produk kelautan dan perikanan, 
meyakinkan stakeholder  dan shareholder 
terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan;

5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam sertifikasi produk kelautan dan 
perikanan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengujian Penerapan Hasil Perikanan

Nama Kompetensi : Pengujian produk hasil kelautan dan perikanan

Kode Kompetensi : B.17.4

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah 
menganalisis, merumuskan, melaksanakan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan kegiatan pengujian produk hasil 
kelautan dan perikanan.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Memahami Konsep dasar, 
teknik metode, peraturan 
dan  mekanisme , tata 
cara prosedur pengujian 
produk hasil kelauatan 
dan perikanan  

1.1 Mampu memahami konsep dasar dalam 
pemeliharaan sistem manajemen mutu 
laboratorium pengujian;

1.2 Mampu menjelaskan teknik metode, peraturan 
dan mekanisme serta tata cara prosedur 
pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;

1.3 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan 
pelaksanaan pengujian produk hasil kelautan 
dan perikanan;

1.4 Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat terkait 
parameter pengujian, biaya pengujian dan 
waktu pengujian;

1.5 Mampu membantu mengumpulkan data 
pengujian produk hasil kelautan dan perikanan. 

2 Mampu melaksanakan 
pengujian produk 
kelauatan dan perikanan 
sesuai pedoman kerja/
petunjuk teknis

2.1. Mampu melaksanakan kaji ulang pemintaan 
pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;

2.2. Mampu melaksanakan proses pengujian 
kimia,organoleptik, mikrobiologi dan hayati; 

2.3. Mampu menyajikan dan menganalisis data 
hasil pengujian produk kelautan dan perikanan;

2.4. Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem 
manajemen mutu laboratorium pengujian;

2.5. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal pengujian produk kelautan dan 
perikanan kepada masyarakat dan stakeholder. 

3 Mampu 
menyelenggarakan 
membimbing pelaksanaan 
pengujian penerapan hasil 
kelautan dan perikanan

3.1. Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi proses pengujian produk hasil 
kelautan dan perikanan;

3.2. Mampu mengumpulkan, mengolah, menyajikan 
data hasil pengujian produk kelautan dan 
perikanan;

3.3. Mampu mensosialisasikan  metode pengujian   
produk kelautan dan perikanan yang telah di 
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validasi/verifikasi dan memberikan bimbingan, 
choaching mentoring kepada pegawai 
dilingkungannya dalam melaksanakan 
pengujian;

3.4. Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan pengujian produk hasil 
kelautan dan perikanan;

3.5. Mampu memberikan saran pemecahan 
masalah teknis operasional yang timbul dalam 
kegiatan pengujian produk hasil kelautan dan 
perikanan.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
pengujian produk hasil 
kelautan dan perikanan

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap sistem 
manajemen mutu laboratorium, melakukan 
pengembangan dan perbaikan sehingga sistem 
menjadi lebih efektif dan efisien;

4.2. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/
metode pengujian, menemu kenali kelebihan 
dan kekurangan melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja pengujian yang lebih 
effektif/effisien;

4.3. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan metode 
pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;

4.4. Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan
pengujian dan memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait pengujian produk hasil kelautan dan 
perikanan;

4.5. Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan teknis operasional yang timbul 
dalam pelaksanaan pengujian produk hasil 
kelautan dan perikanan.

5 Mengembangkan konsep, 
toeri, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi serta 
pemecahan masalah 
dalam pengujian produk 
hasil kelautan dan 
perikanan 

5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, 
kebijakan pengujian produk hasil kelautan dan 
perikanan serta pelaksanaannya menemukenali 
kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikanya;

5.2. Mengembangkan , konsep dan kebijakan dalam 
pengujian produk hasil kelautan dan perikanan, 
meyakinkan stakeholder  dan shareholder 
terkait untuk menerima konsep,  dan kebijakan 
yang dikembangkan;

5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam pengujian produk hasil kelautan 
dan perikanan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengujian Penerapan Hasil Perikanan

Nama Kompetensi : Pelayanan Informasi

Kode Kompetensi : B.17.5

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, 
menganalisis, menyusun/merumuskan, melaksanakan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan 
informasi terkait pengelolaan data informasi dan publikasi 
pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu memahami 
konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 
prosedurpelayanan 
informasi terkait 
pengelolaan data 
informasi dan publikasi 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, 
peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur 
pelayanan informasi terkait pengelolaan data 
informasi dan publikasi;

1.2 Mampu mengumpulkan/mengidentifikasi dan 
menyusun bahan perencanaan, penyiapan dan 
kebutuhan pelayanan informasi terkait 
pengelolaan data informasi dan publikasi;

1.3 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan pelayanan informasi terkait 
pengelolaan data informasi dan publikasi; 

1.4 Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat terkait 
pengelolaan data informasi dan publikasi; 

1.5 Mampu membantu mengumpulkan data pelayanan 
informasi terkait pengelolaan data informasi dan 
publikasi pengolahan dan pemasaran hasil 
kelautan dan perikanan.

2 Mampu melaksanakan 
pelayanan informasi 
terkait  pengelolaan 
data informasi dan 
publikasi 

2.1 Mampu menyusun draft awal program dan 
menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 
pengelolaan data informasi dan publikasi;

2.2 Mampu mengolah bahan perencanaan, penyiapan 
dan kebutuhan pengelolaan data informasi dan 
publikasi;

2.3 mampu melaksanakan/mengimplementasikan 
konsep dasar, teknik metode, peraturan dan 
mekanisme, tatacara prosedur pengolahan data 
informasi dan publikasi;

2.4 Mampu menganalisis dan menyajikan pemanfaatan 
pengelolaan data informasi dan publikasi;

2.5 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas 
perihal pengelolaan data informasi dan publikasi 
kepada masyarakat dan stakeholder.
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3 Mampu 
menyelenggarakan/
membimbing 
pelaksanaan 
pelayanan informasi 
terkait  pengelolaan 
data informasi dan 
publikasi 

3.1 Mampu mendesain/ merancang/merumuskan
instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian pengelolaan data informasi dan publikasi;

3.2 Mampu menguasai perencanaan dan metodologi 
kebijakan pengelolaan data informasi dan publikasi;

3.3 Mampu mensosialisasikan dan memberikan 
bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai di 
lingkungannya dalam melaksanakan pengelolaan 
data informasi dan publikasi;

3.4 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan 
pengelolaan data informasi dan publikasi;

3.5 Mampu memberikan saran pemecahan masalah 
teknis operasional yang timbul dalam kegiatan 
pengelolaan data informasi dan publikasi.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 
instrumen 
pelayanan informasi 
terkait  pengelolaan 
data informasi dan 
publikasi 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/
metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan 
dan kekurangan melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja pengelolaan data informasi 
dan publikasi yang lebih efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan pengelolaan data informasi 
dan publikasi;

4.3 Mampu meyakinkan danmampu memperoleh 
dukungan dari stakeholder dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pengelolaan data informasi dan 
publikasi;

4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan 
masalah yang timbul dalam pelaksanaan 
pengelolaan data informasi dan publikasi.

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, dan 
menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
pelayanan informasi 
terkait  pengelolaan 
data informasi dan 
publikasi 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, 
pengelolaan data informasi dan publikasi  serta 
pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikanya;

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
pengelolaan data informasi dan publikasi, 
meyakinkan stakeholder  dan shareholder terkait 
untuk menerima konsep,  dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam pengelolaan data informasi dan publikasi. 
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengujian Penerapan Hasil Perikanan

Nama Kompetensi : Sarana Pengembangan Usaha

Kode Kompetensi : B.17.6

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah,
menganalisis,menyusun/merumuskan, melaksanakan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sarana 
pengembangan usaha terkait bimbingan teknis dan inkubasi 
bisnis pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil 
kelautan dan perikanan         

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu memahami 
konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara 
prosedur sarana 
pengembangan usaha 
terkait bimbingan teknis 
dan inkubasi bisnis 
pengembangan usaha 
pengolahan dan 
pemasaran hasil kelautan 
dan perikanan

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik 
metode, peraturan dan mekanisme, tata cara 
prosedur sarana pengembangan usaha terkait  
bimbingan teknis dan inkubasi bisnis
pengembangan usaha pengolahan dan 
pemasaran hasil kelautan dan perikanan; 

1.2 Mampu mengumpulkan/mengidentifikasi dan 
menyusun bahan perencanaan dan penyiapan 
kebutuhan sarana pengembangan usaha terkait
bimbingan teknis dan inkubasi bisnis
pengembangan usaha pengolahan dan 
pemasaran hasil kelautan dan perikanan; 

1.3 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
pelaksanaan sarana pengembangan usaha 
terkait bimbingan teknis dan inkubasi bisnis
pengembangan usaha pengolahan dan 
pemasaran hasil kelautan dan perikanan;

1.4 Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat terkait 
bimbingan teknis dan inkubasi bisnis
pengembangan usaha pengolahan dan 
pemasaran hasil kelautan dan perikanan;

1.5 Mampu membantu mengumpulkan data kegiatan 
bimbingan teknis dan inkubasi bisnis
pengembangan usaha pengolahan dan 
pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

2 Mampu melaksanakan 
kegiatan sarana 
pengembangan usaha 
terkait bimbingan teknis 
dan inkubasi bisnis
pengembangan usaha
pengolahan dan 

2.1 Mampu menyiapkan bahan-bahan yang 
dibutuhkan dan menyusun draft awal program 
bimbingan teknis dan inkubasi bisnis
pengembangan usaha pengolahan dan 
pemasaran hasil kelautan dan perikanan;

2.2 mampu melaksanakan/ mengimplementasikan 
konsep dasar, teknik metode, peraturan dan 
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pemasaran hasil kelautan 
dan perikanan

mekanisme, tatacara prosedur bimbingan teknis 
dan inkubasi bisnis pengembangan usaha 
pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan 
perikanan;

2.3 Mampu mengolah bahan perencanaan, 
penyiapan dan kebutuhan bimbingan teknis dan 
inkubasi bisnis pengembangan usaha 
pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan 
perikanan;

2.4 Mampu menganalisis dan menyajikan 
pemanfaatan bimbingan teknis dan inkubasi 
bisnis pengembangan usaha pengolahan dan 
pemasaran hasil kelautan dan perikanan;

2.5 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan 
jelas perihal bimbingan teknis dan inkubasi 
bisnis pengembangan usaha pengolahan dan 
pemasaran hasil kelautan dan perikanan kepada 
masyarakat dan stakeholder.

3 Mampu 
menyelenggarakan/
membimbing pelaksanaan 
kegiatan sarana 
pengembangan usaha 
terkait bimbingan teknis 
dan inkubasi bisnis 
pengembangan usaha 
pengolahan dan 
pemasaran hasil kelautan 
dan perikanan

3.1 Mampu mendesain/ merancang/merumuskan
instrumen identifikasi, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian bimbingan teknis dan 
inkubasi bisnis pengembangan usaha 
pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan 
perikanan;

3.2 Mampu menguasai perencanaan dan metodologi 
kebijakan bimbingan teknis dan inkubasi bisnis 
pengembangan usaha pengolahan dan 
pemasaran hasil kelautan dan perikanan;

3.3 Mampu melaksanakan/ mensosialisasikan/ 
menjelaskan dan memberikan bimbingan, 
coaching mentoring kepada pegawai di 
lingkungannya dalam melaksanakan bimbingan 
teknis dan inkubasi bisnis pengembangan usaha 
pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan 
perikanan;

3.4 Mampu mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan 
inkubasi bisnis pengembangan usaha 
pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan 
perikanan;

3.5 Mampu memberikan saran pemecahan masalah 
teknis operasional yang timbul dalam kegiatan 
bimbingan teknis dan inkubasi bisnis
pengembangan usaha pengolahan dan 
pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar prosedur 
instrumen 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/
metode/sistem cara kerja menemukenali 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
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kegiatan sarana 
pengembangan usaha 
terkait bimbingan teknis 
dan inkubasi bisnis 
pengembangan usaha 
pengolahan dan 
pemasaran hasil kelautan 
dan perikanan

bimbingan teknis dan inkubasi bisnis 
pengembangan usaha pengolahan dan 
pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang 
lebih efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan bimbingan 
teknis dan inkubasi bisnis pengembangan usaha 
pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan 
perikanan;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan 
dari stakeholder dan memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait bimbingan teknis dan inkubasi bisnis
pengembangan usaha pengolahan dan 
pemasaran hasil kelautan dan perikanan;

4.4 Mampu mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah yang timbul dalam 
pelaksanaan bimbingan teknis dan inkubasi 
bisnis pengembangan usaha pengolahan dan 
pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

5 Mampu mengembangkan 
konsep, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi serta 
pemecahan masalah 
kegiatan sarana 
pengembangan usaha 
terkait bimbingan teknis 
dan inkubasi bisnis 
pengembangan usaha 
pengolahan dan 
pemasaran hasil kelautan 
dan perikanan

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, 
kebijakan bimbingan teknis dan inkubasi bisnis
pengembangan usaha pengolahan dan 
pemasaran hasil kelautan dan perikanan serta 
pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikannya;

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
bimbingan teknis pengembangan usaha 
pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan 
perikanan, meyakinkan stakeholder  dan 
shareholder terkait untuk menerima konsep,  dan 
kebijakan yang dikembangkan;

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam bimbingan teknis dan inkubasi 
bisnis pengembangan usaha pengolahan dan 
pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pemantauan dan Operasi Armada

Nama Kompetensi : Pengelolaan Sistem Pemantauan Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan (SDKP)

Kode Kompetensi : B.18.1
Definisi : Kemampuan untuk mengelola sistem pemantauan 

pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi 
pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya 
kelautan dan perikanan, pelayanan sistem pemantauan kapal 
perikanan, informasi dan pengolahan data pemanfaatan 
sumberdaya kelautan dan perikanan, analisis modus 
ketidakpatuhan pemanfatan sumberdaya kelautan dan 
perikanan serta kerja sama dan koordinasi peran serta 
masyarakat dalam membantu pengawasan sumberdaya 
kelautan dan perikanan

Level Diskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep dasar, 
proses pengelolaan sistem 
pemantauan pengawasan 
sumber daya kelautan dan 
kelautan

1.1 Mampu memahami konsep dasar sistem 
pemantauan pengawasan sumber daya kelautan 
dan perikanan dalam hal pengolahan data dan 
informasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan 
perikanan, analisis modus ketidak patuhan, 
pelayanan sistem pemantauan kapal perikanan
dan kerja sama peran serta masyarakat 
(Pokmaswas) dalam membantu pengawasan 
SDKP.

1.2 Mampu menjelaskan aturan dalam pengelolaan 
sistem pemantauan pengawasan sumber daya 
kelautan dan kelautan

1.3 Mampu menjelaskan tahapan penyusunan 
pengolahan data dan informasi, analisis modus 
ketidak patuhan, pelayanan sistem pemantauan,
kerja sama peran serta masyarakat (Pokmaswas) 
dalam pengawasan SDKP.

1.4 Mampu mengumpulkan  bahan penyusunan 
pengolahan data dan informasi, analisis modus 
ketidak patuhan, pelayanan sistem 
pemantauan,kerja sama peran serta masyarakat 
(Pokmaswas) dalam pengawasan SDKP

2 Mampu mengolah dan 
melaksanakan proses 
pengelolaan sistem 

1
2
2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan data dan 
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pemantauan pengawasan 
sumber daya kelautan dan 
kelautan (applying)

informasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan 
perikanan, analisis modus ketidak patuhan, 
pelayanan sistem pemantauan kapal perikanan
dan kerja sama peran serta masyarakat 
(Pokmaswas) dalam membantu pengawasan 
SDKP.

2.2 Mampu melaksanakan setiap tahapan
penyusunan pengolahan data dan informasi, 
analisis modus ketidak patuhan, pelayanan sistem 
pemantauan,kerja sama peran serta masyarakat 
(Pokmaswas) dalam pengawasan SDKP sesuai 
prosedur. 

2.3 Mampu menyajikan data 
2.4 Mampu mengidentifikasi data modus ketidak

patuhan
2.5 Mampu mengidentifikasi kelengkapan serta 

kebutuhan pengelolaan sistem pemantauan 
pengawasan sumber daya kelautan dan kelautan 
mencakup  data dan informasi, analisis modus 
ketidak patuhan, pelayanan sistem pemantauan,
kerja sama peran serta masyarakat (Pokmaswas) 
dalam pengawasan SDKP

3 Mampu menganalisis hasil 
pemantauan pengawasan 
SDKP

3
3.1 Mampu menggunakan berbagai instrumen 

analisis data sistem pemantauan pengawasan 
sumber daya kelautan dan kelautan

3.2 Mampu menyajikan hasil analisis pengelolaan 
serta mendapat dukungan stakeholder terlait 
pengelolaan sistem pemantauan pengawasan 
sumber daya kelautan dan kelautan 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul serta mengambil keputusan dalam 
pengelolaan sistem pemantauan pengawasan 
sumber daya kelautan dan kelautan

3.4 mampu memimpin tim dalam analisis pengelolaan 
sistem pemantauan pengawasan sumber daya 
kelautan dan kelautan

3.5 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi /stakeholder terkait pengelolaan 
sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan 
perikanan

4 Mampu mengevaluasi 
efektifitas sistem 
pemantauan SDKP

4.1. Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan 
sistem pemantauan SDKP

4.2. Menyusun pedoman petunjuk teknis penerapan 
sistem pemantauan SDKP.

4.3. Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan  
dari stakeholder terkait penggunaan sistem 
pemantauan sumberdaya kelautan dan perikanan

5 Mampu mengembangkan, 
konsep, teknik metode dan 

5.
5.1.Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
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menjadi sumber rujukan 
dalam pengelolaan sistem 
pemantauan pengawasan 
sumber daya kelautan dan 
kelautan

pengelolaan sistem pengawasan sumber daya 
kelautan dan perikanan.

5.2.Mampu memberikan rekomendasi  dari hasil 
evaluasi kebijakan di bidang sistem pemantauan 
pengawasan SDKP

5.3.Mampu menjadi mentor, rujukan dan acuan 
nasional di bidang sistem pemantauan 
pengawasan SDKP
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pemantauan dan Operasi Armada

Nama Kompetensi : Pengoperasian Armada Pengawasan
Kode Kompetensi : B.18.2
Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengelola pengoperasionalan

armada pengawasan meliputi strategi operasi armada, 
perawatan operasi armada, dan logistik armada pengawasan

Level Diskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 
dasar Pengoperasian
Armada Pengawasan

1.1 Mampu memahami konsep dasar penyusunan 
perencanaan dan penetapan wilayah operasi

1.2 Mampu memahamicara menyusun  persiapan dan 
tindakan operasi armada pengawasan

1.3 Mampu memahami konsep dasarperawatan dan 
perbaikan armada 

1.4 Mampu memahami konsep dasarperawatan sistem 
komunikasi dan informasi pemantauan SDKP

1.5 Mampu menjelaskan aturan dalam pengelolaan 
operasi armada pengawasan. 

2 Mampu menyusun dan 
melaksanakan
pengoperasian armada 
pengawasan

2.1 Mampu melaksanakan setiap tahapan penyusunan 
data hasil analisis data operasional armada

2.2 Mampu menyusun data hasil analisis data 
operasional armada

2.3 Mampu menyusun Indeks Kerawanan Wilayah 
Pengawasan SDKP

2.4 Mampu mengidentifikasi kelengkapan serta 
kebutuhan olah gerak dan tindakan operasi armada 
pengawasan

2.5 Mampu mengidentifikasi kelengkapan serta 
kebutuhan perawatan dan perbaikan kapal pengawas

2.6 Mampu menyusun perencanaan pelaksanaan 
perawatan sistem pemantauan

3 Mampu menganalisa 
dan mengorganisasikan 
pelaksanaan 
pengelolaan operasi
armada pengawasan
SDKP

5
3.1 Mampu menyusun perencanaan wilayah operasi dan 

tindakan operasi armada pengawasan.
3.2 Memastikan pengelolaan operasi armada 

pengawasan SDKP telah sesuai standar.
3.3 Mampu menganalisa dan menyajikan hasil analisa 

operasi armada pengawasan
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4 Mampu mengevaluasi 
pengoperasian armada 
pengawasan

4
4.1 Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan 

pengoperasian armada pengawasan
4.2 Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis 

penerapan operasial armada pengawasan
4.3 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan  

dari stakeholder terkait pengoperasian armada 
pengawasan

5 Mampu 
mengembangkan, 
konsep, teknik metode 
dan menjadi sumber 
rujukan dalam 
pengelolaan sistem 
pemantauan 
pengawasan sumber 
daya kelautan dan 
kelautan

5
5.1. Mampu mengembangkan metode pengoperasian 

armada pengawasan
5.2. Mampu memberikan rekomendasi  dari hasil 

evaluasi kebijakan di pengoperasian armada 
pengawasan

5.3. Mampu menjadi mentor, rujukan dan acuan nasional 
di bidang sistem pengoperasian armada 
pengawasan
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pemantauan dan Operasi Armada

Nama Kompetensi : Pengawakan Armada Pengawasan
Kode Kompetensi : B.18.3
Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan 
Pengawakan Armada Pengawasan, menetapkan, 
memonitor, evaluasi, serta mengembangkan teori, 
konsep, teknik/metode terkait kompetensi dan kualifikasi 
Pengawakan Armada Pengawasan.

Level Diskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 
dasar, proses, langkah-
langkah Pengawakan 
Armada Pengawasan

1.1. Mampu memahami konsep dasar pengawakan armada 
pengawasan meliputi standarisasi teknis kemampuan 
awak armada pengawasan, fasilitasi pengawakan  
dalam hal pemeriksaan dan asuransi kesehatan 
dukungan administrasi pelaksaan tugas awak kapal 
serta penyiapan logistik armada pengawasan.

1.2. Mampu memahami jenis-jenis jabatan awak armada 
pengawasan dan kompetensi yang diperlukan

1.3. Mampu menjelaskan tahapan pembuatan asuransi 
kesehatan, pemeriksaan kesehatan dan penyiapan 
dukungan administrasi dalam rangka fasilitasi 
pengawakan armada pengawasan

2 Mampu menyusun dan 
melaksanakan 
standarisasi dan 
fasilitasi pengawakan 
armada pengawasan 
sumber daya kelautan 
dan perikanan

2.
3.
2.1 Mampu menghitung kebutuhan awak armada 

pengawasan
2.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan  kompetensi awak 

armada pengawasan
2.3 Mampu menyiapkan fasilitas pembinaan keterampilan 

khusus terkait pengawakan armada pengawasan
3 Mampu menganalisa 

pelaksanaan 
standarisasi dan 
fasilitasi pengawakan 
armada pengawasan

3
3.1 Mampu menyusun perencanaan kebutuhan dan 

penyediaan pengawakan armada pengawasan. 
3.2 Mampu menyusun perencanaan pengembangan 

kompetensi dan sertifikasi keterampilan awak kapal 
pengawas.

3.3 Mampu menganalisa dan menyajikan hasil analisis 
terkait pemenuhan kebutuhan dan pengembangan 
kompetensi pengawakan armada pengawasan.

4 Mampu 4
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menyelenggarakan dan 
memberi rekomendasi 
kebijakan di bidang 
Pengawakan Armada 
Pengawasan.

4.1 Mampu mengevaluasi penyediaan awak armada 
pengawasan .

4.2 Mampu mengevaluasi metode pengembangan 
kompetensi awak armada pengawasan 

4.3 Mampu memecahkan masalah yang timbul dalam 
penyediaan jumlah dan pengembangan kompetensi 
awak armada pengawasan.

5 Mampu 
mengembangkan, 
konsep, teknik metode 
dan menjadi sumber 
rujukan dalam 
pengawakan armada 
pengawasan 

5
5.1 Mampu mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 

pemenuhan kebutuhan dan pengembangan 
kompetensi awak armada pengawasan

5.2 Mampu menjadi mentor dan acuan nasional di bidang 
pengawakan armada pengawasan .
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pemantauan dan Operasi Armada

Nama Kompetensi : Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP
Kode Kompetensi : B.18.4
Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, 

menganalisis dan menyusun perencanaan pembangunan 
kantor, dermaga, dan penyediaan fasilitas armada serta 
infrastruktur pendukung pengawasan SDKP

Level Diskripsi Indikator Perilaku 

1 Memahami konsep 
dasar, pengembangan 
infrastruktur 
pengawasan.

1.1 Mampu memahami konsep dasarpenyediaan 
insfrastruktur pengawasan

1.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan 
pengawasan.

1.3 Mampu memahami standar minimal sarana 
prasarana pengawasan meliputi kantor, dermaga, 
dan penyediaan fasilitas armada serta infrastruktur 
pendukung pengawasan SDKP

1.4 Mampu mengumpulkan  bahan pelaksanaan 
penyiapan pembangunan armada, pengadaan 
fasilitas pendukung, pengadaan sistem informasi 
dan komunikasi pengawasan SDKP

2 Mampu mengolah data 
perencanaan
pengembangan 
infrastruktur 
pengawasan

1

2

2.1 Mampu mengumpulkan dan mengolah data dan 
informasi untuk perencanaan pengembangan 
infrastruktur pengawasan.

2.2 Mampu menyusun konsep penyiapan kegiatan 
pengadaan sistem informasi dan komunikasi 
pengawasan SDKP

2.3 Mampu mengumpulkan, mengolah data 
perkembangan pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur

3 Mampu menyusun 
perencanaan 
pengembangan 
Infrastruktur 
pengawasan 

3
3.1 Mampu menganalisis data dan informasi 

pengembangan dan menyusun perencanaan 
penyediaan kantor, dermaga, dan penyediaan 
fasilitas armada serta infrastruktur pendukung 
pengawasan SDKP

3.2 Mampu melakukan pengawasan pelaksanaan 
pengadaan armada pengawasan

4 Mampu mengevaluasi 
penyediaan 
infrastruktur 
pengawasan SDKP

4
4.1 Mampu mengevaluasi efektifitas pengawasan 

dengan ketersediaan infrastruktur pengawasan 
SDKP yang ada.
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4.2 Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis 
penerapan penyediaan insfrastruktur pengawasan

4.3 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan  
dari stakeholder terkait penyediaan infrastruktur 
pengawasan

5 Mampu 
mengembangkan 
standar penyediaan 
infrastruktur 
pengawasan SDKP

5
5.1 Menetapkan kebijakan di bidang pengembangan 

infrastruktur dan fasilitas pendukung pengawasan 
sumber daya kelautan dan perikanan.

5.2 Mampu memberikan rekomendasi  dari hasil 
evaluasi kebijakan di bidang pengembangan 
infrastruktur dan fasilitas pendukung pengawasan 
sumber daya kelautan dan perikanan.

5.3 Mampu menjadi pembimbing/mentor dan acuan 
nasional di bidang pengembangan infrastruktur dan 
fasilitas pendukung pengawasan sumber daya 
kelautan dan perikanan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Nama Kompetensi : Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut
Kode Kompetensi : B.19.1
Definisi : Kemampuan untuk melakukan perumusan kebijakan, 

menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi,memproses, 
mengolah, mengumpulkan dan menyiapkan dibidang 
pengawasan pemanfaatan zonasi ruang laut dan pencemaran 
perairan.

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Memahami konsep 
dasar di bidang 
pengawasan 
pemanfaatan ruang 
laut.

1.1 Mampu memahami konsep dasar  pengawasan 
pemanfaatan zonasi ruang laut mencakup zonasi 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan 
strategis nasional, kawasan strategis nasional 
tertentu, dan ruang laut nasional.

1.2 Mampu memahami konsep dasar  pengawasan
pencemaran perairan

1.3 Mampu mengumpulkan  bahan penyusunan 
pengawasan pemanfaatan ruang laut 

1.4 Mampu menjelaskan ketentuan perundang-
undangan yang menjadi dasar Pengawasan 
Pemanfaatan Ruang Laut

2 Mampu melaksanakan  
pengawasan
pemanfaatan zonasi 
ruang laut dan 
pencemaran perairan 
sesuai dengan 
prosedur 

2.1 Mampu merancang konsep dasar perencanaan 
kerja di bidang pengawasan pemanfaatan ruang 
laut

2.2 Mampu mengidentifikasi kelengkapan, dan 
menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam
pengawasan pengawasan pemanfaatan zonasi 
ruang laut dan pencemaran perairan

2.3 Mampu melaksanakan setiap tahapan 
pengawasan pemanfaatan zonasi ruang laut dan 
pencemaran perairan sesuai standar dan prosedur.

2.4 Mampu menyusun data hasil analisis pengawasan 
pemanfaatan zonasi ruang laut dan pencemaran 
perairan

3 Mampu menganalisa 
dan mengorganisasikan 
pelaksanaan
pengawasan 
pemanfaatan ruang laut

3.1 Mampu menggunakan berbagai instrumen analisis 
dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut.

3.2 Memastikan pengawasan pemanfaatan ruang laut 
telah sesuai standar dan prosedur.

3.3 Mampu menyajikan hasil analisis pengawasan 
pemanfaatan ruang laut hasil perikanan serta 
mendapat dukungan stakeholder
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3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul serta mengambil keputusan dalam 
pengawasan pemanfaatan ruang laut

4 Mampu menyusun 
konsep kebijakan dan 
rekomendasi terkait 
pengawasan 
pemanfaatan ruang 
laut.

4.1. Mampu menganalisis dampak pelanggaran 
pemanfaatan ruang laut serta penyiapan analisa 
lebih lanjut dalam pengawasan pemanfaatan ruang 
laut mencakup analisa peta temartik, data spasial 
dan data nonspasial dengan cermat dan tepat.

4.2. Mampu mengevaluasi perencanaan, tahapan 
penyiapan dan menganalisis kebutuhan data dan 
informasi pengawasan pemanfaatan zonasi ruang 
laut dan pencemaran perairan agar pengawasan 
lebih optimal.

4.3. Mampu merekomendasikan kebijakan terkait 
pengawasan pemanfaatan ruang laut agar 
pengawasan lebih optimal.

5 Mampu 
mengembangkan, 
konsep, teknik metode 
dan menjadi sumber 
rujukan dalam  
pengawasan 
pemanfaatan ruang laut

5.1 Mampu mengidentifikasi kelemahan dan 
kekurangan dalam konsep dan kebijakan terkait 
pengawasan pemanfaatan ruang laut secara 
nasional. 

5.2 Mengembangkan teori, konsep, teknik dan 
kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang laut 
secara nasional

5.3 Mampu menjadi mentor dan acuan serta nasional 
dalam bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Nama Kompetensi : Pengawasan Jasa Kelautan dan BMKT
Kode Kompetensi : B.19.2
Definisi : Kemampuan untuk melakukan perumusan kebijakan, 

menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi, memproses, 
mengolah, mengumpulkan, menyiapkandibidang Pengawasan 
Produk Kelautan dan BMKT

Level Diskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep 
dasar  bidang 
pengawasan jasa 
kelautan dan Benda 
Muatan Kapal 
Tenggelam

1.1 Mampu memahami konsep dasar  pengawasan 
produk kelautan mencakup pengawasan produksi 
garam, biofarmakologi laut, dan bioteknologi laut

1.2 Mampu memahami konsep dasar  pengawasan 
Jasa Kelautan mencakup pengawasan wisata 
bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, 
dan Benda Muatan Kapal Tenggelam.

1.3 Mampu mengumpulkan  bahan penyusunan 
pengawasan pemanfaatan ruang laut 

1.4 Mampu menjelaskan ketentuan perundang-
undangan yang menjadi dasar Pengawasan 
Pemanfaatan Ruang Laut

2 Mampu melaksanakan  
pengawasan jasa 
kelautan sesuai dengan 
prosedur 

2.1. Mampu merancang konsep dasar perencanaan 
kerja di bidang pengawasan jasa kelautan

2.2. Mampu mengidentifikasi kelengkapan, dan 
menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam
pengawasan pengawasan jasa kelautan

2.3. Mampu melaksanakan setiap tahapan 
pengawasan jasa kelautan sesuai standar dan 
prosedur.

2.4. Mampu menyusun data hasil analisis pengawasan 
jasa kelautan

3 Mampu menganalisa 
dan mengorganisasikan 
pelaksanaan 
pengawasan 
produk kelautan dan 
BMKT

3.1. Mampu menggunakan berbagai instrumen analisis 
dalam pengawasan produk kelautan dan BMKT.

3.2. Memastikan pengawasan produk kelautan dan 
BMKT telah sesuai standar dan prosedur.

3.3. Mampu menyajikan hasil analisis pengawasan 
produk kelautan dan BMKT nserta mendapat 
dukungan stakeholder

3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul serta mengambil keputusan dalam 
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Pengawasan Jasa Kelautan dan BMKT
4 Mampu menyusun 

konsep kebijakan dan 
rekomendasi terkait 
pengawasan produk 
kelautan dan BMKT 
dalam pengelolaan 
sumber daya kelautan 
dan perikanan

4.1. Mampu menganalisis dampak pelanggaran 
pengawasan produk kelautan dan BMKT  untuk 
peningkatan ketaatan pelaku usaha/stakeholder

4.2. Mampu mengevaluasi perencanaan, tahapan 
penyiapan dan menganalisis kebutuhan data dan 
informasi pengawasan produk kelautan dan 
BMKTagar pengawasan lebih optimal.

4.3. Mampu merekomendasikan kebijakan terkait 
pengawasan produk kelautan dan BMKT agar 
pengawasan lebih optimal.

5 Mampu 
mengembangkan, 
konsep, teknik metode 
dan menjadi sumber 
rujukan dalam 
pengawasan produk 
kelautan dan BMKT

5.1. Mengesahkan dan mengembangkan perencanaan 
di bidang pengawasan produk kelautan dan BMKT;

5.2. Memberikan rekomendasi data dan informasi 
pengawasan produk kelautan dan BMKT agar 
pengawasan lebih optimal;

5.3. Mampu menjadi mentor dan rujukan nasional 
terkait pengawasan produk kelautan dan BMKT
secara profesional;
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Nama Kompetensi : Pengawasan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi 
Perairan

Kode Kompetensi : B.19.3
Definisi : Kemampuan untuk melakukan kebijakan, menetapkan, 

mengembangkan, mengevaluasi, memproses, mengolah, 
mengumpulkan, menyiapkan dibidang Pengawasan 
Pemanfaatan dan Pesisir 

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Memahami konsep 
dasar di bidang 
pengawasan 
pemanfaatan pesisir, 
pulau-pulau kecil.

1.1 Mampu memahami konsep dasar  pengawasan 
pemanfaatan pesisir, pulau-pulau kecil

1.2 Memiliki pengetahuan tentang Pemetaan, 
Remote sensing, Pengawasan  Reklamasi, Alih 
Fungsi Lahan Pesisir, Penambangan Pasir, 
Minyak Dan Gas, Mineral guna penyiapan bahan 
pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau kecil

1.3 Mampu mengumpulkan bahan penyusunan 
pengawasan pemanfaatan pesisir, pulau-pulau 
kecil

1.4 Mampu menjelaskan ketentuan perundang-
undangan yang menjadi dasar Pengawasan 
Pemanfaatan Ruang Laut mencakup aturan 
reklamasi, alih fungsi lahan pesisir, 
penambangan pasir, minyak dan gas, mineral, 
pencemaran lingkungan

2 Mampu melaksanakan  
pengawasan 
pemanfaatan pesisir, 
pulau-pulau kecil sesuai 
dengan prosedur 

2.1 Mampu merancang konsep dasar perencanaan 
kerja di bidang pengawasan pemanfaatan pesisir, 
pulau-pulau kecil

2.2 Mampu mengidentifikasi kelengkapan, dan 
menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan 
dalam pengawasan  pemanfaatan pesisir, pulau-
pulau kecil 

2.3 Mampu menguasai bahan persiapan melakukan 
analisis pengawasan pesisir, pulau-pulau kecil 
dan mencakup pengetahuan tentang Pemetaan, 
Remote sensing, Pengawasan Reklamasi, Alih 
Fungsi Lahan Pesisir, Penambangan Pasir, 
Minyak Dan Gas, Mineral,  dan ;

2.4 Mampu melaksanakan setiap tahapan 
pengawasan  sesuai standar dan prosedur.

2.5 Mampu menyusun data hasil analisis 
pengawasan pengawasan  pemanfaatan pesisir, 
pulau-pulau kecil

3 Mampu menganalisa 3.1 Mampu menggunakan berbagai instrumen 
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dan mengorganisasikan 
pelaksanaan  
pengawasan 
pemanfaatan pesisir, 
pulau-pulau kecil

analisis dalam pengawasan pemanfaatan pesisir, 
pulau-pulau kecil.

3.2 Memastikan pengawasan pemanfaatan pesisir, 
pulau-pulau kecil  telah sesuai standar dan 
prosedur.

3.3 Mampu menyajikan hasil analisis pengawasan 
pemanfaatan pesisir, pulau-pulau kecil serta 
mendapat dukungan stakeholder

3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul serta mengambil keputusan dalam 
pengawasan pemanfaatan pesisir, pulau-pulau 
kecil

4 Mampu menyusun 
konsep kebijakan dan 
rekomendasi terkait 
pelaksanaan  
pengawasan 
pemanfaatan pesisir, 
pulau-pulau kecil dalam 
pengelolaan sumber 
daya kelautan dan 
perikanan

4.1 Mampu menganalisis dampak pelanggaran 
pengawasan pemanfaatan pesisir, pulau-pulau 
kecil untuk peningkatan ketaatan pelaku usaha/
stakeholder

4.2 Mampu merekomendasikan kebijakan terkait 
pengawasan produk kelautan dan BMKT agar 
pengawasan lebih optimal.

4.3 Menganalisis kebutuhan data dan informasi 
pengawasan pemanfaatan pesisir, pulau-pulau 
kecil dan  agar pengawasan lebih optimal;

4.4 Menyusun bahan rekomendasi data dan 
informasi pengawasan pemanfaatan pesisir, 
pulau-pulau kecil dan  agar sesuai dengan 
peruntukannya;

4.5 Mengevaluasi hasil pengawasan pemanfaatan 
pesisir, pulau-pulau kecil dan ;

5 Mampu 
mengembangkan, 
konsep, teknik metode 
dan menjadi sumber 
rujukan dalam 
pengawasan 
pemanfaatan pesisir, 
pulau-pulau kecil

5.1. Memberikan rekomendasi data dan informasi 
pengawasan pemanfaatan pesisir, pulau-pulau 
kecil danagar pengawasan lebih optimal;

5.2. Mengembangkan metode dan strategi 
pengawasan pemanfaatan pesisir, pulau-pulau 
kecil dan secara komprehensif lingkup nasional 
sebagai panduan dalam melaksanakan 
pengawasan pemanfaatan pesisir;

5.3. Mampu menjadi mentor dan rujukan nasional 
terkait pengawasan pemanfaatan pesisir, pulau-
pulau kecil dan ;

5.4. Mampu memberikan pembinaan terhadap Polsus 
PWP3K agar dapat melaksanakan pengawasan 
pemanfaatan pesisir, pulau-pulau kecil dansecara 
optimal;
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Nama Kompetensi : Pengawasan Konservasi Perairan
Kode Kompetensi : B.19.4
Definisi : Kemampuan untuk melakukan perumusan, pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta 
evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan 
kawasandan keanekaragaman hayati perairan

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Memahami konsep 
dasar di bidang 
Pengawasan konservasi 
perairan

1.1 Mampu memahami konsep dasar  pengawasan 
konservasi perairan

1.2 Mampu mengumpulkan  bahan penyusunan 
pengawasan konservasi perairan mencakup 
pengawasan jenis ikan yang dilindungi, 
penangkapan ikan dengan menggunakan 
bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, 
alat, dan/atau cara yang dapat merugikan 
dan/atau membahayakan kelestarian sumber 
daya ikan dan/atau lingkungannya, penebangan 
mangrove, pengambilan dan penambangan 
terumbu karang 

1.3 Mampu menjelaskan ketentuan perundang-
undangan yang menjadi dasar pengawasan 
konservasi perairan

2 Mampu melaksanakan  
pengawasan konservasi 
perairan sesuai dengan 
prosedur 

2.1. Mampu  merancang konsep dasar perencanaan 
kerja di bidang pengawasan konservasi perairan

2.2. Mampu mengidentifikasi kelengkapan, dan 
menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan 
dalam pengawasan  konservasi perairan

2.3. Mampu menguasai bahan persiapan melakukan 
analisis pengawasan konservasi perairan  
mencakup pengetahuan tentang pengawasan 
jenis ikan yang dilindungi, penangkapan ikan 
dengan menggunakan bahan kimia, bahan 
biologis, bahan peledak, alat, dan/atau cara 
yang dapat merugikan dan/atau membahayakan 
kelestarian sumber daya ikan dan/atau 
lingkungannya, penebangan mangrove, 
pengambilan dan penambangan terumbu 
karang dengan penuh tanggung 

2.4. Mampu melaksanakan setiap tahapan 
pengawasan  sesuai standar dan prosedur.

2.5. Mampu menyusun data hasil analisis 
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pengawasan pengawasan  pemanfaatan pesisir, 
pulau-pulau kecil

3 Mampu menganalisa 
dan mengorganisasikan 
pelaksanaan  
pengawasan konservasi 
perairan

3.1. Mampu menggunakan berbagai instrumen 
analisis dalam pengawasan pengawasan 
konservasi perairan

3.2. Memastikan pengawasan konservasi perairan
telah sesuai standar dan prosedur.

3.3. Mampu menyajikan hasil analisis pengawasan 
konservasi perairan serta mendapat dukungan 
stakeholder

3.4. Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul serta mengambil 
keputusan dalam pengawasan konservasi 
perairan

4 Mampu menyusun 
konsep kebijakan dan 
rekomendasi terkait 
pelaksanaan  
pengawasan konservasi 
perairan dalam 
pengelolaan sumber 
daya kelautan dan 
perikanan

4.1. Mampu menganalisis dampak pelanggaran 
pengawasan konservasi perairan untuk 
peningkatan ketaatan pelaku usaha/stakeholder

4.2. Mampu merekomendasikan kebijakan terkait 
pengawasan konservasi perairan agar 
pengawasan lebih optimal.

4.3. Menganalisis kebutuhan data dan informasi 
pengawasan konservasi perairan  agar 
pengawasan lebih optimal;

4.4. Menyusun bahan rekomendasi data dan 
informasi pengawasan konservasi perairan agar 
sesuai dengan peruntukannya;

4.5. Mengevaluasi hasil pengawasan konservasi 
perairan ;

5 Mampu 
mengembangkan teori, 
konsep, teknik metode 
Pengawasan konservasi 
perairan

5.1. Menguasai pengetahuan lingkup Pengawasan 
konservasi perairan meliputi teknis, manajerial, 
dan penetapan kebijakan strategis;

5.2. Mengembangkan NSPK/ kebijakan di bidang
pengawasan konservasi perairan;

5.3. Mengembangkan metode dan strategi 
Pengawasan konservasi perairan secara 
komprehensif lingkup nasional;

5.4. Mampu menjadi mentor dan rujukan nasional 
dibidang Pengawasan konservasi perairan;

5.5. Memberikan arahan terhadap laporan hasil 
pengawasan konservasi perairan dengan jelas 
dan terukur.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Nama Kompetensi : Pengawasan Penangkapan Ikan
Kode Kompetensi : B.20.1
Definisi : Kemampuan untuk  mengidentifikasi, mengumpulkan, 

menganalisis data serta merumuskan rekomendasi 
pengawasan penangkapan ikan meliputi pengawasan 
penangkapan ikan di laut teritorial, perairan kepulauan, 
pedalaman serta di ZEEI dan laut lepas yang meliputi 
pengawasan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan alat 
bantu penangkapan ikan, kesesuaian daerah penangkapan 
ikan, kesesuaian ikan hasil tangkapan, verifikasi pendaratan 
ikan, dan penerapan Port State Measure

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Memahami konsep 
dasar Pengawasan 
Penangkapan Ikan

1.1. Mampu memahami konsep dasar pengawasan 
penangkapan ikan 

1.2. Mampu mengetahui alat penangkapan ikan, alat 
bantu penangkapan ikan, daerah penangkapan ikan, 
jenis ikan hasil tangkapan.

2 Mampu melaksanakan 
pengawasan 
penangkapan ikan

2.1.Mampu melaksanakan setiap tahapan pengawasan 
penangkapan ikan

2.2.Mampu menyusun data hasil pengawasan 
penangkapan ikan

2.3. Mampu mengidentifikasi pelanggaran pengawasan 
penangkapan ikan

3 Mampu menganalisa 
pelaksanaan 
pengawasan 
penangkapan ikan

3.1 Mampu menganalisa data hasil pengawasan 
penangkapan ikan.

3.2 Mampu mengambil tindakan preventif dan represif 
berdasarkan hasil analisis pengawasan penangkapan 
ikan.

3.3 Mampu berkoordinasi dengan unit dan instansi terkait
4 Mampu menyusun  

konsep kebijakan dan 
rekomendasi terkait 
pengawasan 
penangkapan ikan

4.1 Mengevaluasi efektifitas sistem pengawasan yang 
sudah ada

4.2 Mampu menyusun norma standar prosedur teknis 
pengawasan penangkapan ikan

4.3 Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari 
stakeholder terkait pelaksanaan pengawasan 
penangkapan ikan.
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5 Mampu 
mengembangkan teori, 
konsep, teknik metode 
dan analisa hasil 
pengawasan 
penangkapan ikan

5.1 Mengembangkan sistem dan kebijakan pengawasan 
penangkapan ikan

5.2 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait 
peningkatan efektifitas pengawasan penangkapan 
ikan tingkat nasional maupun internasional.

5.3 Mampu menjadi mentor dan acuan secara nasional 
dalam bidang pengawasan penangkapan ikan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Nama Kompetensi : Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan
Kode Kompetensi : B.20.2
Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan

merumuskan konsep pengawasan pengolahan hasil perikanan,
memonitor dan evaluasi serta mengembangkan konsep
pengawasan pengolahan hasil perikanan

Level Deskripsi Indikator Pemegang jabatan

1 Mengetahui dan konsep 
dasar dan langkah-
langkah pengawasan 
pengolahan hasil 
perikanan

1.1 Mampu memahami konsep dasar pengawasan asal 
bahan baku yang masuk ke unit pengolahan ikan 
(UPI)

1.2 Mampu memahami konsep dasar pengawasan 
penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya 
pada produk perikanan di UPI, sentra perikanan, 
pasar tradisional, pasar modern,

1.3 Mampu memahami konsep dasar pemeriksaan 
dokumen perijinan dan non perijinan pada UPI

1.4 Mampu menjelaskan aturan dalam Pengawasan 
pengolahan hasil perikanan

1.5 Mampu menjelaskan  tahapan pengawasan 
pengolahan hasil perikanan

2 Mampu menyusun dan 
melaksanakan
pengawasan 
pengolahan hasil 
perikanan

2.1 Mampu dalam penyiapan NSPK Pengawasan 
pengolahan hasil perikanan mencakup pengawasan 
asal bahan baku yang masuk ke unit pengolahan 
ikan (UPI), pengawasan penggunaan bahan 
tambahan pangan berbahaya pada produk 
perikanan di UPI, sentra perikanan, pasar 
tradisional, pasar modern, dan pemeriksaan 
dokumen perijinan dan non perijinan pada UPI 

2.2 Mampu melaksanakan setiap tahapan pengawasan 
pengolahan hasil perikanan

2.3 Mampu menyusun data hasil analisis pengawasan 
pengolahan hasil perikanan

2.4 Mampu mengidentifikasi kelengkapan serta 
kebutuhan pengawasan pengolahan hasil 
perikanan

3 Mampu menganalisa 
dan mengorganisasikan 
pelaksanaan 
pengawasan 
pengolahan hasil 
perikanan

3.1 Mampu menggunakan berbagai instrumen analisis 
dalam pengawasan pengolahan hasil perikanan

3.2 Memastikan pengawasan pengolahan hasil 
perikanan telah sesuai standar.

3.3 Mampu menyajikan hasil analisis pengawasan 
pengolahan hasil perikanan serta mendapat 
dukungan stakeholder

3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
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yang timbul serta mengambil keputusan dalam 
pengawasan pengolahan hasil perikanan

4 Mampu menyusun 
konsep kebijakan dan 
rekomendasi terkait 
pengawasan 
Pengolahan hasil 
perikanan

4.1 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan intrumen  pelaksanaan 
pengawasan pengolahan hasil perikanan mencakup 
pengawasan asal bahan baku yang masuk ke unit 
pengolahan ikan (UPI), pengawasan penggunaan 
bahan tambahan pangan berbahaya pada produk 
perikanan di UPI, sentra perikanan, pasar 
tradisional, pasar modern, dan pemeriksaan 
dokumen perijinan dan non perijinan pada UPI

4.2 Mampu mengevaluasi penerapan standar 
kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan 
pengolahan hasil perikanan,

4.3 Mampu menjadi mentor dan rujukan penyelesaian 
masalah perihal pengawasan pengolahan hasil 
perikanan,

4.4 Mampu merekomendasikan kebijakan hasil 
pengawasan asal bahan baku, pengawasan 
penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya, 
dan pemeriksaan dokumen perijinan non perijinan 
pada UPI

5 Mampu 
mengembangkan teori, 
konsep, teknik metode 
dan pemanfaatan 
analisa hasil 
pengawasan 
pengolahan hasil 
perikanan

5.1 Mampu Mengidentifikasi kelemahan dan 
kekurangan dalam konsep dan kebijakan terkait 
pengawasan asal bahan baku, pengawasan 
penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya, 
dan pemeriksaan dokumen perizinan non perizinan 
pada UPI

5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
pengawasan asal bahan baku, pengawasan 
penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya, 
dan pemeriksaan dokumen perizinan non perizinan 
pada UPI

5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam 
implementasi pengawasan asal bahan baku, 
pengawasan penggunaan bahan tambahan pangan 
berbahaya, dan pemeriksaan dokumen perizinan 
non perizinan pada UPI
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Nama Kompetensi : Pengawasan Pembudidayaan Ikan
Kode Kompetensi : B.20.3
Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan

merumuskan konsep Pengawasan Pembudidayaan Ikan,
memonitor dan evaluasi serta mengembangkan konsep
pengawasan Pengawasan Pembudidayaan Ikan

Level Deskripsi Indikator Kompetensi

1 Mengetahui dan konsep 
dasar dan langkah-
langkah pengawasan 
pembudidayaan ikan

1.1 Mampu memahami konsep dasar pengawasan 
peredaran ikan yang dilarang masuk ke WPP-
NRI dan ikan yang diatur pengelolaannya

1.2 Mampu memahami konsep dasar pengawasan 
jenis ikan baru yang akan dibudidayakan dan 
hasil rekayasa genetika ikan

1.3 Mampu memahami konsep dasar Pengawasan 
pemasukan benih dan induk pada budidaya 
perikanan

1.4 Mampu memahami konsep dasar Pengawasan 
kegiatan usaha bidang pembudidayaan ikan, 

1.5 Mampu memahami konsep dasar pengawasan 
kapal angkut ikan hidup 

1.6 Mampu menjelaskan ketentuan perundang-
undangan yang menjadi dasar Pengawasan 
pembudidayaan ikan

2 Mampu menyusun dan 
melaksanakan
pengawasan
pembudidayaan ikan

2.1 Mampu menyusun tahapan penyiapan 
Pengawasan Obat dan pakan ikan, Pengawasan 
peredaran ikan yang dilarang masuk ke WPP-
NRI dan ikan yang diatur pengelolaannya, 

2.2 Mampu menyusun tahapan penyiapan 
Pengawasan jenis ikan baru yang akan 
dibudidayakan dan hasil rekayasa genetika ikan, 
Pengawasan pemasukan benih dan induk pada 
budidaya perikanan

2.3 Mampu menyusun tahapan penyiapan  
Pengawasan kegiatan usaha di bidang 
pembudidayaan ikan

2.4 Mampu mengidentifikasi kelengkapan serta 
kebutuhan standarisasi pengawakan armada 
pengawasan

3 Mampu menganalisa 
dan mengorganisasikan 
pelaksanaan 
Pengawasan 
Pembudidayaan Ikan

3.1 Mampu mengkaji hasil Pengawasan Obat dan 
pakan ikan, Pengawasan peredaran ikan yang 
dilarang masuk ke WPP-NRI dan ikan yang 
diatur pengelolaannya, Pengawasan jenis ikan 
baru yang akan dibudidayakan dan hasil 
rekayasa genetika ikan, Pengawasan 
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pemasukan benih dan induk pada budidaya 
perikanan, Pengawasan kegiatan usaha di 
bidang pembudidayaan ikan, 

3.2 Memastikan pengawasan pembudidayaan ikan
telah sesuai standar.

3.3 Mampu menyajikan hasil analisis pengawasan 
pembudidayaan ikan serta mendapat dukungan 
stakeholder

3.5 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul serta mengambil keputusan dalam 
pengawasan pembudidayaan ikan

4 Mampu 
menyelenggarakan dan 
memberi rekomendasi 
kebijakan di bidang 
pengawasan 
pembudidayaan ikan

4.1 Mampu mengevaluasi penerapan standar 
kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan 
pembudidayaan ikan

4.2 Mampu memberikan rekomendasi untuk 
penyempurnaan sistem, prosedur dan petunjuk 
teknis terkait pengawasan pembudidayaan ikan

4.3 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan instrumen  pelaksanaan 
pengawasan pembudidayaan ikan

4.4 Mampu menjadi mentor dan rujukan 
penyelesaian masalah perihal pengawasan 
pembudidayaan ikan

5 Mampu 
mengembangkan teori, 
konsep, teknik metode 
dan pemanfaatan 
analisa hasil 
pengawasan 
Pembudidayaan Ikan

5.1 Mampu Mengidentifikasi kelemahan dan 
kekurangan dalam konsep dan kebijakan terkait 
pengawasan Pembudidayaan Ikan

5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
Pengawasan Obat dan pakan ikan, Pengawasan 
peredaran ikan yang dilarang masuk ke WPP-
NRI dan ikan yang diatur pengelolaannya, 
Pengawasan jenis ikan baru yang akan 
dibudidayakan dan hasil rekayasa genetika ikan, 
Pengawasan pemasukan benih dan induk pada 
budidaya perikanan, Pengawasan kegiatan 
usaha di bidang pembudidayaan ikan

5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam 
implementasi pengawasan pembudidayaan ikan
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Nama Kompetensi : Pengawas distribusi hasil perikanan
Kode Kompetensi : B.20.4
Definisi : Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan,

mengolah, dan merumuskan konsep kebijakan dan
menyelaraskan konsep kebijakan dengan kebijakan lain,
memonitor dan evaluasi penerapan kebijakan serta
mengembangkan teori , konsep, teknik metode perumusan
kebijakan di bidang pengawasan distribusi hasil perikanan

Level Diskripsi Indikator kompetensi

1 Mampu memahami 
kosep dasar, proses, 
langkah-langkah 
pengawasan distribusi 
hasil perikanan

1.1 Mampu memahami konsep dasari pengawasan 
distribusi ikan hasil importasi, antar pulau, antar
wilayah dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan 
Negara Republik Indonesia, wilayah perbatasan, 
pintu-pintu pemasukan, lokasi rawan penyelundupan 
dan lokasi pemasaran jenis ikan illegal lainnya, 

1.2 Mampu memahami konsep dasar pengawasan 
ketaatan usaha penampung, pengepul dan supplier, 
jenis ikan dan produk perikanan, peruntukkan ekspor 
di pintu-pintu pengeluaran dan lokasi rawan 
penyelundupan 

1.3 Mampu mengetahui dan memahami proses, langkah-
langkah pengawasan distribusi hasil perikanan 
meliputi pengawasan distribusi ikan Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, 
wilayah perbatasan, pintu-pintu pemasukan.

1.4 Mampu mengetahui dan memahami proses, langkah-
langkah pengawasan ketaatan usaha penampung, 
pengepul dan supplier, jenis ikan dan produk 
perikanan, peruntukkan ekspor di pintu-pintu 
pengeluaran dan lokasi rawan penyelundupan.

1.5 Mampu menjelaskan ketentuan perundang-undangan 
yang menjadi dasar pengawasan distribusi hasil 
perikanan

2 Mampu mengolah dan 
mengalisis proses 
pengawasan distribusi 
hasil perikanan

1
2
2.1 Mampu melaksanakan setiap tahapan pengawasan 

distribusi hasil perikanan
2.2 Mampu melaksanakan pengumpulan pengolahan 

data dan informasi pengawasan distribusi hasil 
perikanan

2.3 Mampu menyusun data hasil analisis pengawasan 
distribusi hasil perikanan

2.4 Mampu mengidentifikasi kelengkapan serta 
kebutuhan pengawasan distribusi hasil perikanan
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3 Mampu menganalisa
dan
mengorganisasikan
pelaksanaan
pengawasan distribusi
hasil perikanan

2
3.1 Mampu melakukan analisis terhadap hasil monitoring 

dan evaluasi pengawasan di bidang distribusi hasil 
perikanan meliputi pengawasan distribusi ikan hasil 
importasi, antar pulau, antar wilayah dalam Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, 
wilayah perbatasan, pintu-pintu pemasukan, lokasi 
rawan penyelundupan dan lokasi pemasaran jenis 
ikan illegal lainnya, serta pengawasan ketaatan 
usaha penampung, pengepul dan supplier, jenis ikan 
dan produk perikanan, peruntukkan ekspor di pintu-
pintu pengeluaran dan lokasi rawan penyelundupan

3.2 Mampu mengkaji hasil rumusan proses pengawasan 
distribusi hasil perikanan 

3.3 Mampu berkoordinasi dengan stakeholder /intansi 
yang terkait dalam pengawasan distribusi hasil 
perikanan

3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul serta mengambil keputusan dalam 
pengawasan distribusi hasil perikanan

4 Mampu 
menyelenggarakan 
dan memberi 
rekomendasi 
kebijakan di bidang 
pengawasan distribusi 
hasil perikanan

3
4.1 Mampu mengevaluasi penerapan standar 

kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan 
distribusi hasil perikanan

4.2 Mampu memberikan rekomendasi untuk 
penyempurnaan sistem, prosedur dan petunjuk 
teknis terkait pengawasan distribusi hasil perikanan

4.3 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan intrumen  pelaksanaan 
pengawasan distribusi hasil perikanan

4.4 Mampu menjadi mentor dan rujukan penyelesaian 
masalah perihal pengawasan distribusi hasil 
perikanan

5 Mampu 
mengembangkan 
konsep, teori, 
kebijakan, sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
terkait pengawasan 
distribusi hasil 
perikanan

4
5.1 Mengembangkan NSPK di bidang pengawasan 

distribusi hasil perikanan meliputi pengawasan 
distribusi ikan 

5.2 Mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan 
serta mengembangkan teori, konsep dan kebijakan 
pengawasan distribusi hasil perikanan 

5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam 
implementasi pengawasan distribusi hasil perikanan 
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Penanganan Pelanggaran

Nama Kompetensi : Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Kode Kompetensi : B.21.1
Definisi : Kemampuan untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

kelautan dan perikanan meliputi mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah, merumuskan teknik 
operasional penyidikan TPKP; menganalisis dan 
menindaklanjuti proses penyidikan; mengevaluasi dan 
melaporkan proses penyidikan TPKP; serta memberikan 
bimbingan teknis dan supervisi penyidikan TPKP

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Memahami konsep dasar, 
proses, langkah-langkah 
penyidikan tindak pidana 
kelautan dan perikanan 
(TPKP)

1.1. Mampu memahami konsep dasar penyidikan 
TPKP dalam hal mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengolah, merumuskan 
teknik operasional penyidikan TPKP, analisis 
dan tindak lanjut proses penyidikan  

1.2. Mampu menjelaskan aturan dalam proses 
penyidikan TPKP 

1.3. Mampu menjelaskan tahapanproses dan 
evaluasi penyidikan TPKP, tahapan 
operasional dan supervisi penyidikan TPKP

1.4. mampu mengumpulkan  bahan proses 
penyidikan dan evaluasi penyidikan TPKP

2 Mampu mengolah dan 
melaksanakan proses
penyidikan TPKP
(applying)

5.
6.
2.1. Mampu melaksanakan pengumpulan data 

dan informasi proses penyidikan TPKP, 
analisis dan tindak lanjut proses penyidikan 
TPKP 

2.2. Mampu melaksanakan setiap tahapan proses 
penyidikan TPKP, analisis perkembangan 
proses penyidikan sesuai prosedur. 

2.3. Mampu menyajikan dan mengidentifikasi data 
penyidikan TPKP

2.4. Mampu mengidentifikasi kelengkapan serta 
kebutuhan dalam proses penyidikan TPKP 

3 Mampu menganalisis dan 
mengorganisasikan 
pelaksanaan serta 
menganalisis hasil 
penyidikan TPKP

7.
3.1. Mampu menggunakan berbagai instrumen 

analisis data penyidikan TPKP 
3.2. Mampu menyajikan hasil analisis penyidikan 

TPKP 
3.3. Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul serta mengambil 
keputusan dalam proses penyidikan TPKP 

3.4. Mampu memimpin tim dalam analisis proses 
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dan hasil penyidikan TPKP 
3.5. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi 

kepada UPT terkait proses penyidikan TPKP 
4 Mampu mengevaluasi 

efektifitas penyidikan 
TPKP 

4.1. Mampu mengevaluasi dan merekomen -
dasikan langkah-langkah dalam proses 
penyidikan TPKP 

4.2. Menyusun pedoman petunjuk teknis 
penyidikan TPKP 

4.3. Mampu menyusun rekomendasi dari hasil 
evaluasi penyidikan TPKP

4.4. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan intrumen  
pelaksanaan penyidikan TPKP

5 Mampu mengembangkan 
teknik metode dan 
menjadi sumber rujukan 
dalam proses penyidikan 
TPKP

8.
5.1. Mampu mengembangkan teknik metode 

penyidikan TPKP 
5.2. Mampu memberikan rekomendasi  dari hasil 

evaluasi kebijakan di bidang penyidikan TPKP 
5.3. Mampu menjadi mentor, rujukan dan acuan 

nasional di bidang penyidikan TPKP 
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Penanganan Pelanggaran

Nama Kompetensi : Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
Kode Kompetensi : B.21.2
Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan 

merumuskan konseppenanganan barang bukti dan awak kapal 
meliputi prosedur penanganan barang bukti terkait penitipan, 
penampungan, perawatan, pengamanan serta pengeluaran 
dan pemusnahan barang bukti hasil TPKP; prosedur 
penanganan awak kapal terkait penitipan, penampungan, 
perawatan serta pengamanan awak kapal pelaku TPKP, 
prosedur pemulangan nelayan Indonesia yang tertangkap di 
luar negeri; mengevaluasi dan melaporkan penanganan barang 
bukti dan awak kapal serta pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penanganan barang bukti dan awak kapal 

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Memahami konsep dasar 
penanganan barang bukti 
dan awak kapal 

1.1. Mampu memahami konsep dasar dan 
perencanaan penanganan barang bukti dan 
awak kapal

1.2. Mampu memahami cara menyusun  persiapan
dan tindakan penanganan barang bukti dan 
awak kapal

1.3. Mampu menjelaskan aturan dalam
penanganan barang bukti dan awak kapal

2 Mampu menyusun dan 
melaksanakan
penanganan barang bukti 
dan awak kapal

2.1. Mampu melaksanakan setiap tahapan 
pelaksanaan penanganan barang bukti dan 
awak kapal 

2.2. Mampu menyusun tahapan pelaksanaan 
penanganan barang bukti dan awak kapal

2.3. Mampu mengidentifikasi kelengkapan serta 
kebutuhan penanganan barang bukti dan awak 
kapal 

2.4. Mampu menyusun perencanaan pelaksanaan 
penanganan barang bukti dan awak kapal

3 Mampu menganalisa dan 
mengorganisasikan 
pelaksanaan penanganan 
barang bukti dan awak 
kapal

6
3.1. Mampu menyusun perencanaan penanganan 

barang bukti dan awak kapal
3.2. Memastikan pelaksanaan penanganan barang 

bukti dan awak kapal telah sesuai standar.
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3.3. Mampu menganalisa dan menyajikan hasil 
pelaksanaan penanganan barang bukti dan 
awak kapal 

3.4. Mampu memecahkan masalah teknis
pelaksanaan penanganan barang bukti dan 
awak kapal

4 Mampu mengevaluasi 
pelaksanaan penanganan 
barang bukti dan awak 
kapal

6
4.1. Mampu mengevaluasi penerapan standar 

pelaksanaan penanganan barang bukti dan 
awak kapal 

4.2. Mampu mengevaluasi dan merekomen
dasikan pelaksanaan penanganan barang 
bukti dan awak kapal 

4.3. Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis 
pelaksanaan penanganan barang bukti dan 
awak kapal 

4.4. Mampu memberikan rekomendasi untuk 
penyempurnaan sistem, pelaksanaan 
penanganan barang bukti dan awak kapal

4.5. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan intrumen  
pelaksanaan penanganan barang bukti dan 
awak kapal

4.6. Mampu menjadi mentor dan rujukan 
penyelesaian masalah pelaksanaan 
penanganan barang bukti dan awak kapal

5 Mampu mengembangkan, 
konsep, teknik metode 
dan menjadi sumber 
rujukan dalam 
penanganan barang bukti 
dan awak kapal

7
5.1. Mampu mengembangkan metode 

penanganan barang bukti dan awak kapal
5.2. Mampu memberikan rekomendasi  dari hasil 

evaluasi kebijakan pelaksanaan penanganan 
barang bukti dan awak kapal 

5.3. Mampu menjadi mentor, rujukan dan acuan 
nasional di bidang penanganan barang bukti 
dan awak kapal
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Penanganan Pelanggaran

Nama Kompetensi : Ketenagaan PPNS Perikanan dan Kerjasama Penegakan 
Hukum

Kode Kompetensi : B.21.3
Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan 

merumuskan konsep pengadministrasian ketenagaan PPNS 
Perikanan terkait kebutuhan dan pembentukan, koordinasi 
dengan instansi terkait, serta verifikasi dokumen 
pengangkatan, pelantikan, mutasi dan pemberhentian PPNS 
Perikanan; pembinaan dan peningkatan kompetensi serta 
pemberian bimbingan teknis PPNS Perikanan; pelaksanaan 
forum koordinasi tingkat pusat; menginventarisasi dan 
mengidentifikasi kebutuhan kerjasama penegakan hukum, 
menganalisis dan menindaklanjuti proses kerjasama 
penegakan hukum, melaksanakan koordinasi dengan instansi 
lain terkait pelaksanaan kerjasama penegakan hukum, serta 
mengevaluasi dan melaporkan proses pengadministrasian 
ketenagaan PPNS Perikanan dan kerjasama penegakan 
hukum

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Memahami konsep dasar, 
proses, langkah-langkah 
pengadministrasian 
ketenagaan PPNS 
Perikanan dan kerjasama 
penegakan hukum

1.1. Mampu memahami konsep dasar 
pengadministrasian ketenagaan PPNS 
Perikanan meliputi kebutuhan dan 
pembentukan, koordinasi dengan instansi 
terkait, serta verifikasi dokumen 
pengangkatan, pelantikan, mutasi dan 
pemberhentian PPNS Perikanan, serta 
pembinaan dan peningkatan kompetensi dan 
pemberian bimbingan teknis PPNS Perikanan

1.2. Mampu memahami konsep dasar pelaksanaan 
forum koordinasi tingkat pusat dan kerjasama 
penegakan hukum meliputi inventarisasi dan 
identifikasi kebutuhan kerjasama, analisis dan 
tindak lanjut proses kerjasama, koordinasi 
dengan instansi lain, serta evaluasi dan 
pelaporan hasil kerjasama penegakan hukum 

1.3. Mampu menjelaskan kebutuhan dalam proses 
pengadministrasian ketenagaan PPNS 
Perikanan (verifikasi berkas) 

1.4. Mampu menjelaskan tahapan proses 
pengadministrasian ketenagaan PPNS 
Perikanan dan proses kerjasama penegakan 
hukum

1.5. Mampu mengumpulkan berkas dan penyiapan 
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dukungan administrasi dalam rangka 
ketenagaan PPNS Perikanan

2 Mampu menyusun dan 
melaksanakan 
pengadministrasian 
ketenagaan PPNS 
Perikanan dan kerjasama 
penegakan hukum

4.
5.
2.1. Mampu menghitung kebutuhan dan 

mengidentifikasi kebutuhan kompetensi PPNS 
Perikanan

2.2. Mampu mengidentifikasi kebutuhan  kerjasama 
dalam bidang penegakan hokum

2.3. Mampu menyiapkan administrasi ketenagaan 
PPNS Perikanan

2.4. Mampu menyiapkan kebutuhan dalam 
pelaksanaan kerjasama penegakan hukum

3 Mampu menganalisa 
pelaksanaan 
pengadministrasian 
ketenagaan PPNS 
Perikanan dan kerjasama 
penegakan hukum

6
3.1. Mampu menyusun perencanaan kebutuhan 

dan penyediaan administrasi ketenagaan 
PPNS Perikanan dan kerjasama penegakan 
hukum

3.2. Mampu menyusun perencanaan 
pengembangan kompetensi dan sertifikasi 
keterampilan PPNS Perikanan

3.3. Mampu menganalisa dan menyajikan hasil 
analisis terkait pemenuhan kebutuhan dan 
pengembangan kompetensi PPNS Perikanan

3.4. Mampu menganalisa dan menyajikan hasil 
pelaksanaan kerjasama penegakan hukum

4 Mampu 
menyelenggarakan dan 
memberi rekomendasi 
kebijakan di bidang 
pengadministrasian 
ketenagaan PPNS 
Perikanan dan kerjasama 
penegakan hukum

4.
4.1. Mampu mengevaluasi pengadministrasian 

ketenagaan PPNS Perikanan dan kerjasama 
penegakan hukum 

4.2. Mampu mengevaluasi metode pengembangan 
kompetensi PPNS Perikanan dan aparat 
penegak hokum

4.3. Mampu memecahkan masalah yang timbul 
dalam pengadministrasian ketenagaan PPNS 
Perikanan dan kerjasama penegakan hukum

5 Mampu mengembangkan, 
konsep, teknik metode 
dan menjadi sumber 
rujukan dalam 
pengadministrasian 
ketenagaan PPNS 
Perikanan dan kerjasama 
penegakan hukum

5.
5.1. Mampu mengembangkan teori, konsep dan 

kebijakan pemenuhan kebutuhan dan 
pengembangan kompetensi PPNS Perikanan
dan aparat penegak hukum 
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Penanganan Pelanggaran

Nama Kompetensi : Analisis dan Tindak Lanjut Penanganan Kasus Tindak Pidana 
Kelautan dan Perikanan

Kode Kompetensi : B.21.4
Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, dan 

menganalisis serta menindaklanjuti penanganan kasus TPKP 
meliputi analisis penanganan TPKP, analisis proses dan 
penyelesaian kasus, tindak lanjut penuntutan putusan 
pengadilan serta pengelolaan data TPKP

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Memahami konsep dasar, 
proses, langkah-langkah 
analisis dan tindak lanjut 
penanganan kasus TPKP

1.1. Mampu memahami konsep dasar analisis dan 
tindak lanjut penanganan kasus TPKP

1.2. Mampu mengidentifikasi kebutuhan 
pengembangan analisis dan tindak lanjut 
penanganan kasus TPKP

1.3. Mampu memahami standar minimal analisis dan 
tindak lanjut penanganan kasus TPKP

1.4. Mampu mengumpulkan  bahan pelaksanaan 
analisis dan tindak lanjut penanganan kasus 
TPKP

2 Mampu mengolah data 
perencanaan analisis dan 
tindak lanjut penanganan 
kasus TPKP

3

4

2.1. Mampu mengumpulkan dan mengolah data dan 
informasi untuk analisis dan tindak lanjut 
penanganan kasus TPKP 

2.2. Mampu menyusun konsepanalisis dan tindak 
lanjut penanganan kasus TPKP

2.3. Mampu mengumpulkan, mengolah data 
perkembangan analisis dan tindak lanjut 
penanganan kasus TPKP

3 Mampu menyusun 
perencanaan analisis dan 
tindak lanjut penanganan 
kasus TPKP

3.
3.1. Mampu menganalisis data dan informasi 

pengembangan dan menyusun perencanaan 
analisis dan tindak lanjut penanganan kasus 
TPKP 

3.2. Mampu melakukan analisis dan tindak lanjut 
penanganan kasus TPKP

4 Mampu mengevaluasi 
hasil analisis dan tindak 
lanjut penanganan kasus 
TPKP

4.
4.1. Mampu mengevaluasi efektifitas analisis dan 

tindak lanjut penanganan kasus TPKP yang 
ada.

4.2. Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis 
penerapan analisis dan tindak lanjut 
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penanganan kasus TPKP

5 Mampu mengembangkan 
standar analisis dan 
tindak lanjut penanganan 
kasus TPKP

5.
5.1. Menetapkan kebijakan di bidang analisis dan 

tindak lanjut penanganan kasus TPKP
5.2. Mampu memberikan rekomendasi dari hasil 

analisis dan tindak lanjut penanganan kasus 
TPKP

5.3. Mampu menjadi pembimbing/mentor dan acuan 
nasional di bidang analisis dan tindak lanjut
penanganan kasus TPKP
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Penyuluhan Perikanan

Nama Kompetensi : Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan 
Penyuluhan

Kode Kompetensi : B.22.1
Definisi : Kemampuanmengumpulkan,  mengolah,   menganalisa  

dan mengevaluasi penumbuhan dan pengembangan 
kelembagaan penyuluhan perikanan

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu  mengetahui  dan 
memahami penumbuhan 
dan pengembangan 
kelembagaan penyuluhan 
perikanan

1.1 Mampu memahami konsep dasar 
kelembagaan penyuluhan perikanan
(kelompok, koperasi dan UMKM perikanan)

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 
tahapan pembentukan kelembagaan 
penyuluhan perikanan

1.3 Mampu mengumpulkan data-data 
kelembagaan penyuluhan perikanan

2 Mampu mengolah, 
mengklasifikasi dan 
menjelaskan 
penumbuhan dan 
pengembangan 
kelembagaan penyuluhan 
perikanan

1
2
2.1 Mampu melakukan klasifikasi, identifikasi, 

analisis data dan informasi kelembagaan 
penyuluhan perikanan

2.2 Mampu melakukan pengolahan, analisis, 
penyajian data dan informasi kelembagaan 
penyuluhan perikanan

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap rinci dan 
jelas data dan informasi kelembagaan 
penyuluhan perikanan

2.4 Mampu menyusun pedoman pengembangan  
dan  penguatan kelembagaan penyuluhan 
perikanan

3 Mampu merumuskan dan 
menerapkan penumbuhan 
dan pengembangan 
kelembagaan penyuluhan 
perikanan

3
3.1 Mampu  mendesain/merancang instrumen 

identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
menyajikan pedoman penumbuhan dan 
pengembangan kelembagaan penyuluhan 
perikanan

3.2 Mampu mensosialisasikan pedoman 
penumbuhan dan pengembangan 
kelembagaan penyuluhan perikanan dan 
dapat dukungan stakeholder
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3.3 Mampu menerapkan tata cara penumbuhan 
dan pengembangan kelembagaan penyuluhan 
perikanan

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun pedoman 
penumbuhan dan 
pengembangan 
kelembagaan penyuluhan 
perikanan

4.4. Mampu mengevaluasi terhadap teknis/
medote/sistem cara kerja/menemukenali 
kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikan serta melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja yg lebih efektif dan 
efisien

4.5. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria (NSPK) penumbuhan 
dan pengembangan kelembagaan 
penyuluhan perikanan

4.6. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
penumbuhan dan pengembangan 
kelembagaan penyuluhan perikanan

5 Mengembangkan Konsep, 
Kebijakan, Dan Menjadi 
Sumber Rujukan Untuk 
Implementasi Serta 
Pemecahan Masalah 
Penumbuhan dan 
Pengembangan 
kelembagaan penyuluhan 
perikanan

5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis, konsep, 
dan kebijakan penumbuhan dan 
pengembangan kelembagaan penyuluhan 
perikanan serta pelaksanaannya dan 
menemukenali kelebihan, kekurangan dan 
rekomendasi perbaikannya

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan
penumbuhan dan pengembangan 
kelembagaan penyuluhan perikanan, 
meyakinkan stakeholder  dan shareholder 
terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan;

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) 
dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam penumbuhan dan 
pengembangan kelembagaan penyuluhan 
perikanan
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Penyuluhan Perikanan

Nama Kompetensi : Peningkatan akses informasi dan teknologi, modal,  dan 
pasar

Kode Kompetensi : B.22.2
Definisi : Kemampuan untuk mengetahui, memahami, 

mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi 
peningkatan akses informasi dan teknologi, modal,  dan 
pasar

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu  mengetahui  dan 
memahami peningkatan 
akses informasi dan 
teknologi, modal,  dan 
pasar

1.1. Mampu memahami konsep dasar 
peningkatan akses informasi dan teknologi, 
modal,  dan pasar

1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah 
tahapan peningkatan akses informasi dan 
teknologi, modal,  dan pasar

1.3. Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat terkait 
akses informasi dan teknologi, modal,  dan 
pasar

2 Mampu melaksanakan 
peningkatan akses 
informasi dan teknologi, 
modal,  dan pasar  sesuai 
pedoman kerja/petunjuk 
teknis

2.1 Mampu mengidentifikasi, pengumpulan dan 
pengolahan data peningkatan akses informasi 
dan teknologi, modal,  dan pasar 

2.2 Mampu mengolah, menganalisis, dan 
menyajikan data peningkatan akses informasi 
dan teknologi, modal,  dan pasar 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap,    rinci 
dan jelas peningkatan akses informasi dan 
teknologi, modal, dan pasar kepada 
masyarakat dan stakeholder

3 Mampu merumuskan dan 
menerapkan peningkatan 
akses informasi dan 
teknologi, modal,  dan 
pasar  sesuai pedoman 
kerja/petunjuk teknis

3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
penyajian peningkatan akses informasi dan 
teknologi, modal, dan pasar

3.2 Mampu mensosialisasikan  (substansi) dan 
memberikan bimbingan, choaching mentoring 
kepada pegawai dilingkungannya dalam 
melaksanakan peningkatan akses informasi 
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dan teknologi, modal, dan pasar
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan peningkatan 
akses informasi dan teknologi, modal, dan 
pasar

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun pedoman 
peningkatan akses 
informasi dan teknologi, 
modal,  dan pasar

4.1 Mampu mengevaluasi terhadap teknis/
medote/sistem cara kerja/menemukenali 
kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikan serta melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja peningkatan akses 
informasi dan teknologi, modal, dan pasar yg 
lebih efektif dan efisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria (NSPK) peningkatan 
akses informasi dan teknologi, modal,  dan 
pasar

4.3 \Mampu meyakinkan dan mampu 
memperoleh dukungan dari stakeholder 
peningkatan akses informasi dan teknologi, 
modal,dan pasar dan memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait peningkatan akses 
informasi dan teknologi, modal, dan pasar

5 Mengembangkan Konsep, 
Kebijakan, Dan Menjadi 
Sumber Rujukan Untuk 
Implementasi Serta 
Pemecahan Masalah 
peningkatan akses 
informasi dan teknologi, 
modal,  dan pasar

5.1.Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, 
kebijakan peningkatan akses informasi dan 
teknologi, modal, dan pasar  serta 
pelaksanaannya menemukenali kelebihan 
dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikannya,

5.2.  Mengembangkan, konsep dan kebijakan 
peningkatan akses informasi dan teknologi, 
modal, dan pasar, meyakinkan stakeholder  
dan shareholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan.

5.3.  Menjadi sumber rujukan utamapeningkatan 
akses informasi dan teknologi, modal, dan 
pasar dalam implementasi kebijakan dan 
pemecahan masalah dalam peningkatan 
akses informasi dan teknologi, modal, dan 
pasar
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Penyuluhan Perikanan

Nama Kompetensi : Penyusunan Materi Penyuluhan Perikanan
Kode Kompetensi : B.22.3
Definisi : Kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, 

menganalisa dan mengevaluasi Penyusunan Materi 
Penyuluhan Perikanan

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu  mengetahui  dan 
memahami penyusunan 
materi penyuluhan 
perikanan

1.1 Mampu memahami konsep dasar 
penyusunan materi penyuluhan perikanan

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 
tahapan penyusunan materi penyuluhan 
perikanan

1.3 Mampu mengumpulkan data-data 
penyusunan materi penyuluhan perikanan

2 Mampu mengolah, 
mengklasifikasi dan 
menjelaskan penyusunan 
materi penyuluhan 
perikanan

2.1. Mampu melakukan klasifikasi, identifikasi, 
analisis data dan informasi penyusunan 
materi penyuluhan perikanan

2.2. Mampu melakukan pengolahan, analisis, 
penyajian data dan informasipenyusunan 
materi penyuluhan perikanan

2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap rinci dan 
jelas data dan informasi penyusunan materi
penyuluhan perikanan kepada stakeholder

3 Mampu merumuskan dan 
menerapkan penyusunan 
materi penyuluhan 
perikanan

3.1. Mampu  mendesain/merancang instrumen 
identifikasi, pengumpulan, pengolahan, 
menyajikan pedoman penyusunan materi
penyuluhan perikanan

3.2. Mampu mensosialisasikan pedoman 
penyusunan materi penyuluhan perikanan
dan dapat dukungan stakeholder

3.3. Mampu menerapkan tata cara penyusunan 
materi penyuluhan perikanan

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun pedoman 
penyusunan materi

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja menemu 
kenali kelebihan dan kekurangan melakukan 
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penyuluhan perikanan pengembangan atau perbaikan cara kerja 
penyusunan materi penyuluhan perikanan 
yang lebih effektif/effisien

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria (NSPK) penyusunan 
materi penyuluhan perikanan

4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
penyusunan materipenyuluhan perikanan

5 Mengembangkan konsep, 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
penyusunan materi
penyuluhan perikanan

5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, konsep, 
dan kebijakan penyusunan materi 
penyuluhan perikanan serta pelaksanaannya 
dan menemukenali kelebihan, kekurangan 
dan rekomendasi perbaikannya

5.2. Mengembangkan, konsep dan kebijakan 
penyusunan materi penyuluhan perikanan, 
meyakinkan stakeholder  dan shareholder 
terkait untuk menerima konsep, dan 
kebijakan yang dikembangkan;

5.3. Menjadi sumber rujukan utama penyusunan 
materi penyuluhan perikanan dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam penyusunan materi
penyuluhan perikanan
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Penyuluhan Perikanan

Nama Kompetensi : Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Evaluasi
data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem 
perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun 
masyarakat perikanan

Kode Kompetensi : B.22.4
Definisi : Kemampuan  untuk   mengumpulkan,  mengolah,   

menganalisa  dan mengevaluasi data/informasi tentang 
potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan 
individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan

Kecakapan

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

1 Mampu  mengetahui  dan 
memahami pengumpulan, 
pengolahan, analisis, dan 
evaluasi data/informasi 
tentang potensi wilayah, 
ekosistem perairan, atau 
permasalahan individu, 
kelompok, maupun 
masyarakat perikanan

1.1 Mampu memahami konsep dasar 
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan 
evaluasi data/informasi tentang potensi 
wilayah, ekosistem perairan, atau 
permasalahan individu, kelompok, maupun 
masyarakat perikanan

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 
tahapan dalam pengumpulan, pengolahan, 
analisis, dan evaluasi data/informasi tentang 
potensi wilayah, ekosistem perairan, atau 
permasalahan individu, kelompok, maupun 
masyarakat perikanan

1.3 Mampu mengumpulkan data/informasi 
tentang potensi wilayah, ekosistem 
perairan, atau permasalahan individu, 
kelompok, maupun masyarakat perikanan

2 Mampu mengklasifikasi 
mengolah,dan menjelaskan 
data/informasi tentang 
potensi wilayah, ekosistem 
perairan, atau 
permasalahan individu, 
kelompok, maupun 
masyarakat perikanan

2.1. Mampu mengklasifikasi, dan identifikasi 
data/informasi tentang potensi wilayah, 
ekosistem perairan, atau permasalahan 
individu, kelompok, maupun masyarakat 
perikanan

2.2. Mampu melakukan pengolahan,  analisis, 
dan penyajian data/informasi tentang 
potensi wilayah, ekosistem perairan, atau 
permasalahan individu, kelompok, maupun 
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masyarakat perikanan
2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap rinci 

dan jelas terkait data/informasi tentang 
potensi wilayah, ekosistem perairan, atau 
permasalahan individu, kelompok, maupun 
masyarakat perikanan

3 Mampu merumuskan dan 
menerapkan data/informasi 
tentang potensi wilayah, 
ekosistem perairan, atau 
permasalahan individu, 
kelompok, maupun 
masyarakat perikanan

3.1. Mampu  mendesain/merancang instrumen 
pengumpulan, pengolahan, analisis, 
penyajian dan evaluasi data/informasi 
tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, 
atau permasalahan individu, kelompok, 
maupun masyarakat perikanan

3.2. Mampu mensosialisasikan instrumen 
pengumpulan, pengolahan, analisis, 
penyajian dan evaluasi data/informasi 
tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, 
atau permasalahan individu, kelompok, 
maupun masyarakat perikanan dan dapat 
dukungan stakeholder

3.3. Mampu menerapkan tata cara 
pengumpulan, pengolahan, analisis, 
penyajian dan evaluasi data/informasi 
tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, 
atau permasalahan individu, kelompok, 
maupun masyarakat perikanan

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun NSPK dalam 
pengumpulan, pengolahan, 
analisis, penyajian dan 
evaluasi data/informasi 
tentang potensi wilayah, 
ekosistem perairan, atau 
permasalahan individu, 
kelompok, maupun 
masyarakat perikanan

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis
/metode/sistem cara kerja menemu kenali 
kelebihan dan kekurangan dan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
terkait pengumpulan, pengolahan, analisis, 
penyajian dan evaluasi data/informasi 
tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, 
atau permasalahan individu, kelompok, 
maupun masyarakat perikanan

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) 
pengumpulan, pengolahan, analisis, 
penyajian dan evaluasi data/informasi 
tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, 
atau permasalahan individu, kelompok, 
maupun masyarakat perikanan

4.3. Mampu memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pengumpulan, 
pengolahan, analisis, penyajian dan 
evaluasi data/informasi tentang potensi 
wilayah, ekosistem perairan, atau 
permasalahan individu, kelompok, maupun 
masyarakat perikanan
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5 Mengembangkan konsep, , 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 
dalam pengumpulan, 
pengolahan, analisis, 
penyajian dan evaluasi
data/informasi tentang 
potensi wilayah, ekosistem 
perairan, atau 
permasalahan individu, 
kelompok, maupun 
masyarakat perikanan

5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, konsep, 
dan kebijakan terkait pengumpulan, 
pengolahan, analisis, penyajian dan 
evaluasi data/informasi tentang potensi 
wilayah, ekosistem perairan, atau 
permasalahan individu, kelompok, maupun 
masyarakat perikanan serta 
pelaksanaannya dan menemukenali 
kelebihan, kekurangan dan rekomendasi 
perbaikannya

5.2. Mengembangkan, konsep dan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis, 
penyajian dan evaluasi data/informasi 
tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, 
atau permasalahan individu, kelompok, 
maupun masyarakat perikanan, meyakinkan 
stakeholder  dan shareholder terkait untuk 
menerima konsep,  dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.3. Menjadi sumber rujukan utama 
pengumpulan, pengolahan, analisis, 
penyajian dan evaluasi data/informasi 
tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, 
atau permasalahan individu, kelompok, 
maupun masyarakat perikanan dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan 
masalah 
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Karantina Ikan

Nama Kompetensi Tindakan Karantina Ikan

Kode Kompetensi B.23.1

Definisi Kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan 
masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan 
karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area 
lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah 
Negara Republik Indonesia secara profesional 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dengan mengambil langkah-langkah tindakan 
sesuai dengan bisnis proses karantina ikan

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Mengetahui ketentuan 
peraturan perundang-
undangan dibidang 
karantina ikan, serta 
menerapkan tindakan 
karantina ikan dengan 
menggunakan peralatan 
dan  sarana teknis, 
instruksi kerja, manual 
kerja, panduan mutu, 
prosedur operasi, teknik 
dan metode standar, serta 
melaporkan dan 
mendokumentasikannya. 

1.1 Memahami ruang lingkup ketentuan 
peraturan perundang-undangan dibidang 
karantina ikan.

1.2 Menjelaskan kriteria media pembawa hama 
dan penyakit ikan karantina; status kesehatan 
media pembawa; status risiko penyakit ikan; 
dokumen resmi karantina ikan, dokumen 
resmi daftar muatan alat angkut; pintu-pintu 
pemasukan dan pengeluaran; instalasi 
karantina ikan dan laboratorium pengujian; 
pelaporan pemeriksaan media pembawa; 
peralatan dan sarana teknis tindakan 
karantina ikan, serta pelaporan dan 
pendokumentasiannya.

1.3 Menerapkan instruksi kerja, manual kerja, 
panduan mutu, prosedur operasi, teknik, dan 
metode standar tindakan karantina ikan.

1.4 Menggunakan dan mengambil manfaat dari 
teknologi informasi untuk kepentingan bisnis 
proses dibidang karantina ikan.

1.5 Mengidentifikasi dan mengenal perilaku 
kepatuhan stakeholder terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dibidang karantina ikan.
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1.6 Menyidik, mengumpulkan fakta-fakta, dan 
mengolah data intelejen untuk menentukan 
pelaku pelanggaran terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dibidang karantina ikan.

1.7 Menjelaskan secara profesional dalam 
menyelesaikan permasalahan administratif 
yang berhubungan dengan tanggung 
jawabnya sesuai dengan instruksi kerja dan/
atau prosedur operasi standar.

2 Mengidentifikasi, 
memverifikasi, menguji, 
mengalisis kriteria untuk 
meminimalisir risiko, 
melakukan audit internal, 
menilai kesesuaian  
dengan menggunakan 
teknik dan metode standar, 
serta mampu 
menyelesaikan 
permasalahan  teknis 
operasi tindakan karantina 
ikan

2.1 Memahami kriteria peralatan dan sarana
teknis, instruksi kerja, manual kerja, panduan 
mutu, prosedur, teknik, dan metode 
standartindakan karantina ikan.

2.2 Mengidentifikasi kebutuhan data, 
memverifikasi, menganalisis risiko, 
memantau daerah sebar hama dan penyakit 
ikan dengan berbagai prosedur operasi, 
teknik dan metode standar.

2.3 Menyelesaikan permasalahan administasi 
dan teknis yang berhubungan dengan 
tanggung jawab teknis pelaksanaan tindakan 
karantina berdasarkan teknik analisis dengan 
metodologi standar

2.4 Menyusun dan mengorganisasikan team
kerja (team work) efektif dalam pelaksanaan 
tindakan karantina ikan.

2.5 Menganalisis kriteria persyaratan teknis, audit 
internal, dan mengukur potensi  risiko 
penyakit ikan karantina. 

2.6 Memanfaatkan pengetahuan dan 
pengalaman proses kerja untuk dijadikan 
bahan pertimbangan unit kerja dalam segala 
upaya efisiensi atas proses, biaya, waktu dan 
sumber daya.

2.7 Mengidentifikasi, dan meminimalisir adanya 
hambatan dalam proses kerja sehari-hari 
pada unit kerja karantina ikan, pengendalian 
mutu dan keamanan hasil perikanan

3 Memahami bisnis proses, 
mampu memberlakukan 
ketentuan teknis dan 
operasi, serta 
mengembangkan konsep 
bisnis proses dibidang 
karantina ikan

3.1 Menganalisis informasi dari kegiatan 
penilaian kesesuaian sebagai keluaran bisnis 
proses setiap tindakan dengan prosedur 
operasi standar, serta membuat kesimpulan 
yang valid dan mengambil keputusan yang 
tepat berdasarkan analisis dan interpretasi 
dari fakta-fakta.

3.2 Memanfaatkan informasi sebagai bahan 
evaluasi kinerja bisnis proses dibidang 
karantina ikan.

3.3 Membuat berbagai konsep, rekomendasi 
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teknis dan strategi bisnis proses/prosedur 
kerja baru pada lingkup bidang tanggung 
jawabnya yang didasarkan pada 
pengetahuan dan pengalaman bisnisnya 
dibidang karantina ikan. 

3.4 Mampu bekerja dalam team secara efektif 
dan efisien untuk mencapai kinerja bisnis 
proses dibidang karantina ikan.

3.5 Mengembangkan konsep bisnis proses 
dengan berbagai pihak internal unit kerja di 
luar lingkup tanggung jawabnya dalam 
rangka menghasilkan peluang, atau pun 
menghasilkan strategi dan mengelola 
kerjasama antar unit kerja yang lebih efisien 
dan menguntungkan semua pihak.

3.6 Melakukaan komunikasi, edukasi, dan 
menyampaikan informasi secara efektif dan 
bertanggung jawab secara lisan maupun 
tulisan, serta mampu melakukan 
pembimbingan/pendampingan teknis 
dibidang karantina ikan kepada stakeholder.

3.7 Membangun jejaring kerja (networking) yang 
efektif dan efisien untuk menunjang bisnis 
proses dibidang karantina ikan.

3.8 Merumuskan solusi secara mandiri atau team 
untuk penyelesaian masalah-masalah 
penyakit ikan secara komprehensif dan 
merencanakan pencegahannya dengan 
pendekatan aspek patogen dalam suatu 
populasi dengan cara karantina ikan yang 
baik.

4 Menganalisis dan 
memberikan rekomendasi 
teknis serta mampu 
mengukur dampak dari 
bisnis proses, serta 
melakukan kaji ulang 
sistem manajemen guna 
peningkatan kualitas 
kinerja bisnis proses 
dibidang karantina ikan

4.1 Memberikan analisis dan rekomendasi untuk 
konsep perbaikan dan penyempurnaan bisnis 
proses dibidang karantina ikan.

4.2 Melakukan evaluasi terhadap bisnis proses  
secara menyeluruh untuk menyempurnakan 
sistem secara terintegrasi, dan desain 
organisasi dibidang karantina ikan yang 
selaras dengan visi, misi, dan sasaran 
organisasi.

4.3 Menetapkan model dan kriteria persyaratan 
teknis, mengharmonisasikan sistem, 
mengelola risiko termasuk memitigasi risiko 
dan menentukan kriteria contingency plan 
dan tata laksana pada situasi tanggap 
kedaruratan  guna mendukung perbaikan 
bisnis proses dibidang karantina ikan.

4.4 Terlibat dalam aktivitas dengan berbagai 
pihak lain di luar organisasi untuk 
menghasilkan peluang dan strategi bisnis 
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proses dibidang karantina ikan.
4.5 Mengembangkan hubungan kerjasama 

secara terintegrasi dengan pihak lain terkait 
di luar lingkup tanggung jawabnya untuk 
menghasilkan peluang, atau pun 
menghasilkan strategi dan aplikasi kerjasama 
antar organisasi yang lebih efisien dan 
menguntungkan semua pihak.

4.6 Mengkaji ulang manajemen bisnis proses 
dibidang karantina ikan.

4.7 Mengkaji dan mengembangkan , konsep, 
metode standar dan memanfaatkan dampak 
keluaran dari bisnis proses dibidang 
karantina ikan.

5 Mengembangkan , 
konsepsi, teknik dan 
metode standar, serta 
mengendalikan sistem, 
merencanakan program, 
menetapkan kebijakan 
teknis, serta 
memanfaatkan dampak 
guna peningkatan kualitas 
manajemen kinerja 
dibidang karantina ikan

5.1 Mengkaji dan mengembangkan, konsepsi, 
sistem dan proses bisnis dibidang karantina 
ikan dengan berbagai metode atau model.

5.2 Merumuskan program dan kebijakan dibidang 
karantina ikan.

5.3 Membuat dan menetapkan peraturan, 
pedoman, dan model bisnis proses baru 
dibidang karantina ikan.

5.4 Mengembangkan konsep hasil kaji ulang 
manajemen bisnis proses untuk 
meningkatkan kinerja dibidang karantina ikan.

5.5 Mengembangkan sistem manajemen 
dibidang karantina ikan sesuai dengan 
perkembangan organisasi.

5.6 Menjadi pembina teknis dan rujukan nasional 
terkait dengan informasi kinerja pelaksanaan 
tindakan karantina ikan.

5.7 Mengembangkan dan memanfaatkan 
dampak dari bisnis proses dibidang karantina 
ikan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Karantina Ikan

Nama Kompetensi Pengawasan Bidang Keamanan Hayati

Kode Kompetensi B.23.2

Definisi Kemampuan untuk melakukan pengawasan dibidang keamanan 
hayati untuk mencegah masuk dan tersebarnya spesies ikan asing 
invasif dan/atau spesies ikan yang dilarang dari luar negeri (eksotik), 
dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, serta melakukan 
pengawasan untuk tidak keluarnya spesies ikan yang dilindungi 
dan/atau spesies ikan yang dilarang keluar dari dalam wilayah 
Negara Republik Indonesia dan melakukan pengawasan ikan yang 
dibatasi perdagangannya dengan dilandasi dengan justifikasi teknis 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami ketentuan 
peraturan perundang-
undangan dibidang 
perikanan, serta 
menerapkan 
pengawasan hayati ikan 
dengan menggunakan 
peralatan dan sarana 
teknis, instruksi kerja, 
manual kerja, panduan 
mutu, prosedur operasi, 
teknik dan metode 
standar, serta 
melaporkan dan 
mendokumentasikannya.

1.1 Memahami ruang lingkup ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan 
pengawasan dibidang keamanan hayati. 

1.2 Menjelaskan sumber daya hayati ikan yang 
dikatagorikan spesies ikan asing invasif; spesies 
ikan yang dilarang; spesies ikan dilindungi; dan 
spesies ikan yang dibatasi perdagangannya; 
dokumen resmi karantina ikan; dokumen resmi 
surat angkut satwa liar dalam negeri/luar 
negeri/dokumen resmi CITES; dokumen resmi 
daftar muatan alat angkut; pintu-pintu pemasukan 
dan pengeluaran; instalasi karantina ikan; 
pelaporan pemeriksaan; peralatan dan sarana 
teknis pengawasan, serta melaporkan dan 
mendokumentasikannya.

1.3 Menerapkan instruksi kerja, manual kerja, panduan 
mutu, prosedur operasi, teknik dan metode standar 
pengawasan dibidang keamanan hayati.

1.4 Memanfaatkan teknologi informasi untuk 
kepentingan bisnis proses pengawasan dibidang 
keamanan hayati.

1.5 Mengenal dan mengelola perilaku kepatuhan 
stakeholder untuk taat terhadap ketentuan 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
terkait dengan keamanan hayati.

1.6 Menyidik, mengumpulkan fakta-fakta, dan 
mengolah data intelejen untuk menentukan pelaku 
pelanggaran terhadap ketentuan perundang-
undangan yang berlaku yang terkait dengan 
keamanan hayati.

1.7 Menyelesaikan permasalahan administrasi yang 
berhubungan dengan tanggung jawabnya yang 
dilakukan secara profesional sesuai dengan 
instruksi kerja dan/atau prosedur operasi standar.

2 Mengidentifikasi, 
memverifikasi, menguji, 
mengalisis untuk 
meminimalisir risiko, dan 
audit internal dengan 
menggunakan teknik dan 
metode standar, serta 
mampu menyelesaikan 
permasalahan teknis 
pengawasan dibidang 
keamanan hayati.

2.1 Memahami peralatan dan sarana teknis, instruksi 
kerja, manual kerja, panduan mutu, prosedur
operasi, teknik dan metode standar pengawasan 
dibidang keamanan hayati.

2.2 Mampu mengidentifikasi, memverifikasi, 
menganalisis risiko, audit internal serta memantau 
daerah habitat spesies ikan asing invasif dan/atau 
spesies ikan yang dilarang dan/atau spesies ikan 
yang dibatasi perdagangannya dan/atau spesies 
ikan yang dilindungi dengan berbagai prosedur, 
teknik dan metode standar.

2.3 Mampu menyelesaikan permasalahan yang 
berhubungan dengan tanggung jawab teknis 
dibidang pengawasan keamanan hayati 
berdasarkan prosedur dan instruksi kerja.

2.4 Menyusun tim kerja efektif dalam pengawasan 
dibidang keamanan hayati.

2.5 Memiliki keterampilan dalam menganalisis 
persyaratan teknis dan mengukur risiko

2.6 Memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman 
proses kerja untuk dijadikan bahan pertimbangan 
unit kerja dalam segala upaya efisiensi atas 
proses, biaya, waktu dan sumber daya.

2.7 Mengidentifikasi dan meminimalisir adanya 
hambatan dalam proses kerja sehari-hari pada unit 
kerja karantina ikan, pengendalian mutu dan 
keamanan hasil perikanan

3 Memahami bisnis proses 
pengawasan dibidang 
keamanan hayati, 
mampu memberlakukan 
ketentuan teknis, serta 
mengembangkan bisnis 
proses pengawasan 
dibidang keamanan 
hayati ikan

3.1 Melakukan analisis informasi terhadap keluaran 
proses bisnis dibidang pengawasan keamanan 
hayati.

3.2 Memanfaatkan informasi sebagai bahan evaluasi 
kinerja bisnis proses pengawasan keamanan 
hayati.

3.3 Membuat berbagai konsep, rekomendasi teknis 
untuk strategi bisnis proses/prosedur kerja baru 
tindakan pengawasan keamanan hayati pada 
lingkup bidang tanggung jawabnya yang 
didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman 
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bisnisnya. 
3.4 Mampu bekerja dalam tim secara efektif dan 

efisien untuk mencapai kinerja bisnis proses 
pengawasan dibidang keamanan hayati.

3.5 Mengembangkan bisnis proses dengan berbagai 
pihak internal unit kerja di luar lingkup tanggung 
jawabnya untuk menghasilkan peluang, atau pun 
menghasilkan strategi dan untuk mengelola 
kerjasama antar unit kerja yang lebih efisien dan 
menguntungkan semua pihak.

3.6 Menerapkan strategi komunikasi, penyebarluasan 
informasi, dan bimbingan teknis pengawasan 
dibidang keamanan hayati kepada stakeholder.

3.7 Mendesain sistem jejaring kerja (networking) yang 
efektif dan efisien dalam menunjang proses bisnis 
pengawasan dibidang keamanan hayati.

4 Menganalisis dan 
memberikan 
rekomendasi teknis serta 
mampu mengukur 
dampak dari bisnis 
proses, serta melakukan 
kaji ulang sistem 
manajemen mutu guna 
peningkatan kualitas 
kinerja bisnis proses 
dibidang pengawasan 
keamanan hayati

4.1 Memberikan analisis dan rekomendasi untuk 
perbaikan dan penyempurnaan bisnis proses 
pengawasan dibidang keamanan hayati.

4.2 Melakukan evaluasi terhadap bisnis proses secara 
menyeluruh untuk menyempurnakan sistem secara 
terintegrasi, serta desain organisasi dibidang 
keamanan hayati yang selaras dengan visi, misi 
dan sasaran organisasi.

4.3 Menetapkan kriteria persyaratan teknis,  
mengharmonisasikan sistem, mengelola risiko 
termasuk memitigasi risiko, dan menentukan 
contingency plan dan  tata laksana pada situasi 
tanggap kedaruratan guna mendukung perbaikan 
bisnis proses pengawasan dibidang keamanan 
hayati.

4.4 Mengembangkan hubungan kerjasama secara 
terintegrasi dengan pihak lain terkait di luar lingkup 
tanggungjawabnya untuk menghasilkan peluang, 
atau pun menghasilkan strategi dan aplikasi 
kerjasama antar organisasi yang lebih efisien dan 
menguntungkan semua pihak.

4.5 Melakukan kaji ulang manajemen mutu bisnis 
proses pengawasan dibidang keamanan hayati.

4.6 Mengkaji dan mengembangkan , konsep, metode 
standar dan memanfaatkan dampak keluaran 
bisnis proses pengawasan dibidang keamanan 
hayati.

5 Mengkaji dan 
mengembangkan, 
konsepsi, dan metode 
standar, serta mampu 
mengendalikan sistem, 
merencanakan program, 

5.1 Mengkaji dan mengembangkan, konsepsi dari 
proses bisnis pengawasan dibidang keamanan 
hayati dengan menggunakan berbagai metode 
standar.

5.2 Merumuskan program dan kebijakan teknis 
pengawasan dibidang keamanan hayati.
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menetapkan kebijakan 
teknis, serta 
memanfaatkan dampak 
guna peningkatan 
kualitas manajemen 
kinerja pengawasan 
dibidang keamanan 
hayati

5.3 Membuat dan menetapkan peraturan, pedoman 
dan bisnis proses pengawasan dibidang 
keamanan hayati.

5.4 Melakukan kaji ulang manajemen mutu bisnis 
proses untuk meningkatkan kinerja pengawasan 
dibidang keamanan hayati.

5.5 Mengembangkan manajemen sistem pengawasan 
dibidang keamanan hayati sesuai dengan 
perkembangan organisasi.

5.6 Mampu menjadi pembina teknis dan rujukan 
nasional terkait dengan informasi pengawasan 
dibidang keamanan hayati.

5.7 Mampu mengembangkan dan memanfaatkan 
dampak dari bisnis proses pengawasan dibidang 
keamanan hayati.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Karantina Ikan

Nama Kompetensi Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan Berbasis CKIB
Kode Kompetensi B.23.3
Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan data, mengindentifikasi, 

menganalisis, merekomendasikan dan mengevaluasi data dan 
informasi dalam rangka Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan 
Berbasis CKIB

Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami metode 

pengumpulan data 
pada kegiatan 
Sertifikasi Instalasi 
Karantina Ikan 
berbasis CKIB 

1.1 Mengetahui Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 
(NSPK) terkait Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan 
berbasis CKIB.

1.2 Mengetahui metode penilaian dankriteria-kriteria 
yang digunakan dalam penetapan instalasi 
karantina ikan berbasis CKIB.

1.3 Memahami tahapan-tahapan pelaporan hasil 
penilaian kelayakan instalasi karantina secara 
online.

1.4 Mengumpulkan dan atau menyajikan data dan 
informasi hasil penilaian kelayakan instalasi 
karantina ikan.

1.5 Mengumpulkan dan atau menyajikan data dan 
informasi hasil surveilan HPIK/HPI tertentu atau 
inspeksi CKIB.

1.6 Melakukan identifikasi dan atau pengolahan data 
dan informasi hasil penilaian kelayakan instalasi.

1.7 Melakukanidentifikasi atau pengolahan data dan 
informasi surveilan HPIK/HPI tertentu atau inspeksi 
CKIB.

2 Mampu melakukan 
analisis data dan 
informasi pada 
kegiatan Sertifikasi 
Instalasi Karantina 
Ikan berbasis CKIB

2.1 Memahami Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 
(NSPK) terkait Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan 
Berbasis CKIB

2.2 Memahami kebijakan dan ketentuan peraturan 
terkait Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan berbasis 
CKIB.

2.3 Memahami ruang lingkup penerapan CKIB (ekspor, 
impor atau antar area)

2.4 Memahami metode analisis dan komparasi data dan 
informasi terkait Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan 
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berbasis CKIB.
2.5 Menganalisis data laporan hasil penilaian kelayakan 

instalasi karantina ikan.
2.6 Menganalisis data laporan surveilan HPIK/HPI 

tertentu atau data inspeksi CKIB
2.7 Menyimpulkan data hasil telaahan atau analisis 

terkait Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan berbasis 
CKIB

3 Mampu menyusun 
konsep kebijakan dan 
perencanaan terkait 
Instalasi Karantina 
Ikan berbasis CKIB 

3.1 Mampu memahami seluruh ketentuan dalam 
penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 
(NSPK) terkait Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan 
Berbasis CKIB.

3.2 Menguasai seluruh kebijakan dan ketentuan 
perkarantinaan ikan terkait Instalasi Karantina Ikan 
berbasis CKIB.

3.3 Melakukan penelaahaan atau review Norma, 
Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait 
Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan Berbasis CKIB.

3.4 Melakukan penelaahanperubahan peraturan 
perundang-undangan terkait Sertifikasi Instalasi 
Karantina Ikan berbasis CKIB.

3.5 Menyusun konsep kebijakan Sanitary and 
Phytosanitary.

3.6 Memberikan masukan dalam penyusunan atau 
review Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 
(NSPK) atau peraturan perundang-undangan terkait 
Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan Berbasis CKIB.

4 Mampu menyusun dan 
memberikan 
rekomendasi terkait
kegiatan Sertifikasi 
Instalasi Karantina 
Ikan berbasis CKIB 

4.1 Mampu Mengerti dan memahami Norma, Standar, 
Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait Sertifikasi 
Instalasi Karantina Ikan Berbasis CKIB.

4.2 Mampu Memahami dan mengerti setiap hasil 
analisis data dan informasi setiap tahapan dalam 
proses Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan berbasis 
CKIB.

4.3 Mandiri dan bebas dari segala bentuk intervensi 
(tekanan) manapun.

4.4 Memiliki integritas tinggi dan patuh pada ketentuan 
dalam setiap penentuan jenis rekomendasi yang 
akan disusun dalam proses Sertifikasi Instalasi 
Karantina Ikan berbasis CKIB.

4.5 Membuat rekomendasi dengan memepertimbangkan 
faktor risiko pada proses Sertifikasi Instalasi 
Karantina Ikan berbasis CKIB.

5 Kemampuan untuk 
mengevaluasi dan 
mengembangkan 
kebijakan yang 
berhubungan dengan
Sertifikasi Instalasi 
Karantina Ikan 

5.1 Mampu memahami, mengerti dan mampu 
mencermati setiap ketentuan Norma, Standar, 
Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait Sertifikasi 
Instalasi Karantina Ikan Berbasis CKIB.

5.2 Melakukan Penilaian kesesuaian atau ketidak
sesuaian dalam seluruh tahapan proses Sertifikasi 
Instalasi Karantina Ikan berbasis CKIB 
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berbasis CKIB 5.3 Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi 
seluruh Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 
(NSPK) terkait Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan 
Berbasis CKIB.

5.4 Membuat konsep perbaikan Norma, Standar, 
Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait Sertifikasi 
Instalasi Karantina Ikan Berbasis CKIB.

5.5 Memberikan disposisi untuk menjamin tertib 
pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan 
berbasis CKIB.

5.6 Mengembangkan model evaluasi dan monitoring 
pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan 
berbasis CKIB.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Karantina Ikan

Nama Kompetensi Pengelolaan Data dan Informasi Potensi Pelanggaran di Bidang 
Karantina dan Keamanan Hayati Ikan

Kode Kompetensi B.23.4

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah mengindentifikasi, 
menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan 
terkait potensi pelanggarandi bidang karantina dan keamanan 
hayati ikan.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Mengetahui metode 
pengumpulan data 
dan informasi 
potensi pelanggaran 
di bidang karantina 
dan keamanan 
hayati ikan

1.1 Mengetahui Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 
terkait pelanggaran di bidang karantina dan keamanan 
hayati ikan.

1.2 Mengetahui kebijakan dan ketentuan peraturan 
perkarantinaan ikan.

1.3 Mengetahui pola dan strategi pencegahan pelanggaran di 
bidang karantina dan keamanan hayati ikan.

1.4 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait isu dan 
permasalahan pelanggaran di bidang karantina dan 
keamanan hayati ikan dengan bimbingan.

2 Kemampuan 
mengolah dan 
menganalisis data 
dan informasi 
potensi pelanggaran 
di bidang karantina 
dan keamanan 
hayati ikan

2.1 Memahami Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 
terkait pelanggaran di bidang karantina dan keamanan 
hayati ikan.

2.2 Memahami kebijakan dan ketentuan peraturan 
perkarantinaan ikan.

2.3 Memahami dan mengerti pola dan strategi pencegahan 
pelanggaran di bidang karantina dan keamanan hayati ikan.

2.4 Mengolah dan menganalisis data dan informasi serta peta 
kerawanan pelanggaran di bidang karantina dan keamanan 
hayati ikan.

2.5 Menyimpulkan data telaahan atau analisis potensi 
pelanggaran di bidang karantina dan keamanan hayati ikan.

3 Kemampuan 
Menyusun Konsep 
Peta Kerawanan 
Potensi 

3.1 Mampu memahami dan mengetahui konsep penyusunan 
peta kerawanan potensi pelanggaran di bidang karantina 
dan keamanan hayati ikan.

3.2 Mengkaji data dan informasi hasil analisis potensi 
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Pelanggaran di 
Bidang Karantina 
dan Keamanan 
Hayati Ikan.

pelanggaran di bidang karantina dan keamanan hayati ikan.
3.3 Menyusun konsep peta kerawanan potensi pelanggaran di 

bidang karantina dan keamanan hayati ikan tanpa 
bimbingan.

3.4 Menganalisis telaahan data dan informasi potensi 
pelanggaran di bidang karantina dan keamanan hayati ikan.

3.5 Menyusun peta kerawanan potensi pelanggaran dibidang 
karantina dan keamanan hayati ikan.

4 Kemampuan untuk 
merumuskan 
kebijakan karantina
terkait pencegahan 
pelanggaran di 
bidang karantina 
dan keamanan 
hayati ikan 

4.1 Mampu mengerti dan memahami Norma, Standar, 
Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang karantina dan 
keamanan hayati ikan.

4.2 Mampu mengerti dan memahami data serta informasi peta 
kerawanan potensi pelanggaran di bidang karantina dan 
keamanan hayati ikan.

4.3 Mengkonsep perumusan kebijakan terkait pencegahan 
pelanggaran di bidang karantina dan keamanan hayati ikan.

4.4 Merumuskan kebijakanterkait pencegahan pelanggaran di 
bidang karantina dan keamanan hayati ikan.

4.5 Mengembangkan model atau pola pencegahan terkait 
potensi pelanggaran di bidang karantina dan keamanan 
hayati ikan.

4.6 Mengkoordinasikan konsep rumusan kebijakan terkait 
pencegahan potensi pelanggaran di bidang karantina dan 
keamanan hayati ikan.

5 Kemampuan untuk 
mengembangkan 
kebijakan terkait 
pencegahan 
pelanggaran di 
bidang karantina 
dan keamanan 
hayati ikan

5.1 Menguasai peraturan dan kebijakan perkarantinaan ikan.
5.2 Menyusun rekomendasi kebijakan dalam pencegahan 

pelanggaran di bidang karantina dan kemanan hayati ikan
5.3 Mengevaluasi kebijakan terkait pencegahan pelanggaran di 

bidang karantina dan kemanan hayati ikan.
5.4 Mengembangkan kebijakan terkait pencegahan 

pelanggaran di bidang karantina dan keamanan hayati ikan.
5.5 Menentukan kebijakan karantina sesuai peta kerawanan 

yang disusun.
5.6 Menetapkan kebijakan perkarantinaan ikan berdasarkan 

peta kerawanan yang disusun.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Karantina Ikan

Nama Kompetensi Analisis Risiko Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan Media 
Pembawa sebagai Jenis Ikan Invasif

Kode Kompetensi B.23.5

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan, mengindentifikasi, menilai data 
dan informasi, merekomendasikan jenis pengelolaan risiko dan 
mengomunikasikan risiko HPIK dan Jenis Ikan invasif

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami metode 
pengumpulan dan 
analisis data pada 
kegiatan Analisis Risiko 
Hama dan Penyakit Ikan 
Karantina dan Media 
Pembawa sebagai Jenis 
Ikan Invasif

1.1 Mengetahui kebijakan dan ketentuan peraturan 
perkarantinaan ikan.

1.2 Memahami tahapan-tahapan dan metode pengumpulan 
data sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 
(NSPK) yang mengatur tentang analisis risiko HPIK dan 
jenis ikan invasif.

1.3 Menganalisis data dan informasi pada kegiatan analisis 
risiko HPIK dan jenis ikan invasive di bawah
bimbingan/pengawasan.

1.4 Memilah data dan informasi yang tersedia pada 
kegiatan analisis risiko HPIK dan jenis ikan invasif.

1.5 Menerjemahkan dokumen-dokumen ilmiah atau literatur 
rujukan di bawah bimbingan/pengawasan. 

1.6 Mengarsipkan dokumen dan literatur rujukan analisis 
risiko HPIK dan jenis ikan invasif di bawah
pengawasan/bimbingan.

2 Kemampuan untuk 
menyusun konsep 
analisis risiko hama dan 
penyakit ikan karantina 
dan media pembawa 
sebagai jenis ikan 
invasif

2.1 Mampu memahami Norma, Standar, Prosedur dan 
Kriteria (NSPK) terkait analisis risiko HPIK dan jenis 
ikan invasif.

2.2 Mampu memahami ruang lingkup penyusunan 
dokumen analisis risiko HPIK dan jenis ikan invasif.

2.3 Melakukan penilaian kriteria-kriteria risiko sesuai 
dokumen ilmiah yang terkumpul tanpa bimbingan. 

2.4 Menentukan tingkat risiko suatu penyakit ikan karantina 
atau jenis ikan invasif tanpa bimbingan.

2.5 Menyimpulkan jenis pengelolaan risiko terhadap 
grading suatu penyakit ikan karantina atau jenis ikan 
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invasive tanpa bimbingan.
2.6 Menerima masukan terkait penyusunan analisis risiko 

HPIK dan jenis ikan invasif.

3 Kemampuan untuk 
menentukan target 
analisis risiko penyakit 
ikan karantina dan 
media pembawa 
sebagai jenis ikan 
invasif

3.1 Mampu memahami dan mengerti berbagai ketentuan 
peraturan perkarantinaan dan keamanan hayati ikan.

3.2 Mengidentifikasi dan verifikasi issue strategis nasional 
dan internasional terkait penyakit ikan dan jenis-jenis 
ikan invasiv terkini.

3.3 Menyusun program dan jadwal kegiatan analisis risiko 
penyakit ikan dan jenis-jenis ikan invasiv.

3.4 Memberikan rekomendasi terhadap hasil analisis risiko 
penyakit ikan dan jenis-jenis ikan invasiv. 

3.5 Melakukan penelaahan terhadap jenis-jenis penyakit 
ikan dan jenis ikan yang potensial untuk dilakukan 
analisis risiko.

3.6 Menentukan jenis penyakit ikan atau jenis ikan invasiv 
target analisis risiko.

4 Kemampuan untuk 
merumuskan kebijakan 
tindak lanjut hasil 
analisis risiko penyakit 
ikan karantina dan 
media pembawa 
sebagai jenis ikan 
invasif

4.1 Mampu mengerti dan memahami ketentuan peraturan 
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan.

4.2 Mengkoordinasikan hasil analisis risiko kepada pihak-
pihak pengambil kebijakan.

4.3 Merumuskan rekomendasi tindaklanjut sesuai issue-
isue strategis nasional dan internasional terkait 
perkembangan penyakit ikan dan jenis-jenis ikan invasif
terkini.

4.4 Menelaah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 
(NSPK) terkait analisis risiko penyakit ikan dan jenis-
jenis ikan invasif.

4.5 Melakukan review ketentuan peraturan perkarantinaan 
dan keamanan hayati ikan rekomendasi perbaikan 
berkelanjutan terhadap ketentuan peraturan 
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan

5 Kemampuan untuk 
mengevaluasi dan 
mengembangkan 
kebijakan 
perkarantinaan dan 
keamanan hayati ikan 

5.1 Mengevaluasi setiap ketentuan Norma, Standar, 
Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait analisis risiko 
penyakit ikan dan jenis-jenis ikan invasiv.

5.2 Melakukan penilaian ketidak sesuaian atau kekurangan 
dalam pengaturan ketentuan perkarantinaan dan 
keamanan hayati ikan.

5.3 Merekomendasikan perbaikan Norma, Standar, 
Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait analisis risiko 
penyakit ikan dan jenis-jenis ikan invasiv.

5.4 Menetapkan kebijakan yang bisa menjamin tertib 
pelaksanaan sistem perkarantinaan dan keamanan 
hayati ikan.

5.5 Mengembangkan kebijakan evaluasi dan monitoring 
pelaksanaan sistem perkarantinaan dan keamanan 
hayati ikan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Karantina Ikan

Nama Kompetensi Mitigasi Risiko Lalu Lintas Komoditas Perikanan

Kode Kompetensi B.23.6

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis dan 
mengindentifikasi data dan informasi mitigasi risiko lalu lintas 
komoditas perikanan.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Pengetahuan metode
atau tata cara
pengumpulan dan 
pengolahan data dan 
informasi mitigasi 
risiko lalu lintas 
komoditas perikanan

1.1 Mengidentifikasi stakeholder penyedia data dan 
informasi dalam kegiatan mitigasi risiko lalu lintas 
komoditas perikanan.

1.2 Mampu mengetahui metodologi penyediaan data dan 
informasi dalam mitigasi risiko lalu lintas komoditas 
perikanan.

1.3 Mengetahui teknik penyajian data dan informasi dalam 
mitigasi risiko lalulintas komoditas perikanan dengan 
bimbingan/pengawasan.

1.4 Mengumpulkan data kuesioner mitigasi risiko lalulintas 
komoditas ikan di perbatasan.

1.5 Mengumpulkan data dan informasi terkait identifikasi
penyakit ikan eksotik ke wilayah RI dengan 
bimbingan/pengawasan.

1.6 Mengkompilasi dan mengklasifikasi data dan informasi 
terkait mitigasi risiko lalu lintas komoditas perikanan 
dengan bimbingan/pengawasan.

2 Kemampuan 
menganalisis data dan 
informasi mitigasi 
risiko lalu lintas 
komoditas perikanan

2.1 Mengerti ketentuan peraturan perkarantinaan dan 
kemanan hayati ikan.

2.2 Memahami metode analisa data dan informasi dalam 
mitigasi risiko lalulintas komoditas perikanan.

2.3 Mampu membaca data dan informasi mitigasi risiko lalu 
lintas komoditas perikanan.

2.4 Menganalisis dan mengidentifikasi target penyakit ikan 
eksotik dalam importasi komoditas perikanan.

2.5 Menganalisis dan mengidentifikasi jenis-jenis ikan 
dilindungi, berbahaya atau dicegah pemasukan dan 
pengeluarannya pada lalulintas komoditas ikan.

2.6 Menganalisis data dan informasi pengeluaran dan 
pemasukan komoditas perikanan illegal di titik-titik 
perbatasan.

2.7 Menyimpulkan data hasil mitigasi risiko lalu lintas 
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komoditas perikanan.

3 Kemampuan 
menyusun konsep 
profil risikolalu lintas 
komoditas perikanan

3.1 Mampu mengerti ketentuan peraturan perkarantinaan 
dan kemanan hayati ikan dalam mitgasi risiko lalulintas 
komoditas perikanan. 

3.2 Mampu memahami kriteria dan norma dalam 
penyusunan NSPK mitigasi risiko lalulintas komoditas 
perikanan.

3.3 Menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan 
terkait mitigasi risiko lalulintas komoditas perikanan.

3.4 Merencanakan kegiatan mitigasi risiko lalulintas 
komoditas perikanan.

3.5 Mengkaji hasil mitigasi risiko lalu lintas komoditas 
perikanan.

3.6 Menelaah laporan hasil analisis mitigasi risiko lalulintas 
komoditas perikanan.

3.7 Memberi masukan terhadap konsep pengembangan 
kebijakan mitigasi risiko lalulintas komoditas perikanan.

4 Kemampuan 
merumuskan 
kebijakan mitigasi 
risiko lalu lintas 
komoditas perikanan

4.1 Menelaah kelemahan kebijakan dan ketentuan 
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan terkait 
mitigasi risiko lalu lintas komoditas perikanan.

4.2 Mengkoordinasikan konsep perencanaan mitigasi risiko 
lalulintas komoditas perikanan kepada pihak-pihak 
terkait.

4.3 Menentukan titik-titik kritis mitigasi risiko lalulintas 
komoditas perikanan dan pengembangan mitigasi risiko 
lalulintas komoditas perikanan

4.4 Menetapkan target dan capaian serta mengevaluasi 
untuk menetapkan kebijakan pengembangan mitigasi 
risiko penyakit eksotik yang dicegah pemasukannya ke 
dalam wilayah RI.

4.5 Merumuskan rekomendasi kebijakan mitigasi risiko lalu 
lintas komoditas perikanan sesuai issue-isue strategis 
nasional dan internasional.

4.6 Menelaah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 
(NSPK) terkait mitigasi risiko lalulintas komoditas 
perikanan.

4.7 Melakukan dan mengusulkan review ketentuan 
peraturan perkarantinaan dan keamanan hayati ikan 
berdasarkan hasil mitigasi risiko.

5 Kemampuan 
mengevaluasi dan
mengembangkan 
kebijakan mitigasi 
risiko lalu lintas 
komoditas perikanan

5.1 Memberi solusi terhadap kelemahan kebijakan dan 
ketentuan perkarantinaan dan keamanan hayati ikan 
terkait mitigasi risiko lalu lintas komoditas perikanan.

5.2 Mengevaluasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 
(NSPK) terkait mitigasi risiko lalulintas komoditas 
perikanan.

5.3 Menetapkan kebijakan dan perencanaan terkait mitigasi 
risiko lalulintas komoditas perikanan.

5.4 Mengembangkan model mitigasi risiko lalulintas 
komoditas perikanan yang efektif dan efisien.
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5.5 Menelaah, merekomendasikan dan menetapkan 
perbaikan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 
(NSPK) terkait mitigasi risiko lalulintas komoditas 
perikanan

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Karantina Ikan

Nama Kompetensi Evaluasi Kebijakan Perkarantinaan Ikan dalam Penerapan Sanitary 
dan Phytosanitary

Kode Kompetensi B.23.7

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah mengindentifikasi, 
menganalisis data dan informasi, serta merumuskan, 
mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan terkait perubahan 
Sanitary And PhytosanitaryAgreement

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami metode 
pengumpulan dan 
pengolahan data pada 
kegiatan evaluasi 
Sanitary and 
Phytosanitary

1.1 Mengetahui seluruh kebijakan dan ketentuan 
peraturan perkarantinaan ikan dan keamanan hayati 
ikan terkait penerapan Sanitary and Phytosanitary
(SPS).

1.2 Mengetahui isu-isu internal dan eksternal serta 
permasalahan-permasalahan baru terkait penerapan 
SPS di Indonesia.

1.3 Mampu memahami tahapan-tahapan dan metode 
pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan 
untuk mengevaluasi kebijakan SPS.

1.4 Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan 
untuk mengevaluasi kebijakan SPS.

1.5 Mengkompilasi data dan informasi terkait isu dan 
permasalahan Sanitary and Phytosanitary (SPS).

1.6 Menerjemahkan dokumen-dokumen atau literatur 
rujukan. 

1.7 Mengarsipkan dokumen literatur yang diperlukan 
untuk mengevaluasi kebijakan Sanitary and 
Phytosanitary (SPS).

2 Kemampuan 
mengidentifikasi dan 
menganalisis data dan 
informasi untuk 
evaluasi kebijakan 
sanitary and 
phytosanitary

2.1 Mampu memahami seluruh kebijakan dan ketentuan 
peraturan perkarantinaan ikan dan keamanan hayati 
ikan terkait penerapan Sanitary and Phytosanitary
(SPS).

2.2 Mampu memahami isu-isu internal dan eksternal 
serta permasalahan-permasalahan baru terkait 
penerapan SPS di Indonesia.

2.3 Mampu memahami metodelogi identifikasi dan 
analisis data yang diperlukan dalam Evaluasi Sanitary 
dan Phytosanitary

2.4 Mengidentifikasi dan menganalisis data yang telah 
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disajikan dalam kegiatan evaluasi Sanitary and 
Phytosanitary tanpa bimbingan

2.5 Mengidentifikasi permasalahan terkait penerapan 
Sanitary and Phytosanitary di Indonesia.

2.6 Menyimpulkan hasil identifikasi dan analisis data 
pada kegiatan evaluasi Sanitary and Phytosanitary.

3 Kemampuan untuk 
menyusun konsep 
kebijakan sanitary and 
phytosanitary.

3.1 Mampu mencermati seluruh kebijakan dan ketentuan 
peraturan perkarantinaan ikan dan keamanan hayati 
ikan terkait penerapan Sanitary and Phytosanitary.

3.2 Mengkaji hasil analisis data pada kegiatan evaluasi 
Sanitary and Phytosanitary.

3.3 Menyusun konsep kebijakan Sanitary and 
Phytosanitary.

3.4 Mengevaluasi hasil kesimpulan analisis data pada 
kegiatan evaluasi Sanitary and Phytosanitary.

3.5 Mengidentifikasi informasi dan data adopsi konsep 
evaluasi Sanitary and Phytosanitary.

3.6 Menyusun konsep evaluasi Sanitary and 
Phytosanitary.

4 Kemampuan untuk 
merumuskan dan 
menentukan kebijakan 
karantina terkait 
penerapan Sanitary 
and Phytosanitary

4.1 Memberikan analisa kelemahan atau kekurangan 
dalam pengaturan kebijakan perkarantinaan ikan 
terkait penerapan Sanitary and Phytosanitary (SPS).

4.2 Mengidentifikasi, menelaah dan memverifikasi isu-isu 
nasional dan internasional serta permasalahan-
permasalahan baru terkait penerapan SPS di 
Indonesia dan negara-negara lainnya.

4.3 Menyusun dan mengkoordinasikan konsep rumusan 
kebijakan baru Sanitary and Phytosanitary (SPS) 
kepada pihak-pihak terkait berdasarkan hasil review.

4.4 Menentukan kebijakan atau ketentuan yang harus 
direview terkait perubahan ketentuan Sanitary and 
Phytosanitary (SPS) terkini.

4.5 Merumuskan dan menentukan kebijakan baru terkait 
penerapan Sanitary and Phytosanitary (SPS).

4.6 Menelaah dan mengkonsep usulan pengembangan 
kebijakan perkarantinaan ikan terkait penerapan 
Sanitary and Phytosanitary.

5 Kemampuan untuk 
mengevaluasi dan 
mengembangkan 
kebijakan Sanitary and 
Phytosanitary

5.1 Menguasai seluruh peraturan dan kebijakan 
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dan 
ketentuan lainnya.

5.2 Menganalisa konsep rumusan kebijakan dan 
ketentuan terkait penerapan Sanitary and 
Phytosanitary.

5.3 Memberikan rekomendasi, baik substansi maupun 
proses terkait pengembangan kebijakan Sanitary and 
Phytosanitary (SPS).

5.4 Mengembangkan mekanisme evaluasi dan 
memutuskan kebijakan evaluasiSanitary and 



KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

309

Phytosanitary (SPS).
5.5 Mengevaluasi kebijakan penerapan Sanitary and 

Phytosanitary (SPS) di Indonesia.

5.6 Menetapkan kebijakan pengembangan 
perkarantinaan ikan berdasarkan hasil evaluasi 
Sanitary and Phytosanitary (SPS).
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Karantina Ikan

Nama Kompetensi Analisis pemenuhan persyaratan perkarantinaan dan keamanan 
hayati ikan untuk ekspor dan impor 

Kode Kompetensi B.23.8

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan, mengindentifikasi, menganalisis 
dan merumuskan persyaratan perkarantinaan dan keamanan hayati 
ikan untuk ekspor dan impor

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami analisis 
pemenuhan 
persyaratan 
perkarantinaan dan 
keamanan hayati ikan 
untuk ekspor dan 
impor.

1.1 Mampu mengerti Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 
(NSPK) terkait pemenuhan persyaratan perkarantinaan 
dan keamanan hayati ikan untuk ekspor dan impor.

1.2 Mampu memahami tahapan dan metode pengumpulan 
data dan informasi sebagai bahan perencanaan 
pemenuhan persyaratan perkarantinaan dan keamanan 
hayati ikan untuk ekspor dan impor.

1.3 Mengumpulkan data, informasi dan peta terkait 
persyaratan perkarantinaan dan keamanan hayati ikan 
untuk ekspor dan impor.

1.4 Melakukan identifikasi data dan informasi terkait 
persyaratan perkarantinaan dan keamanan hayati ikan 
untuk ekspor dan impor dengan bimbingan.

1.5 Mengolah data, informasi terkait persyaratan 
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan untuk ekspor 
dan impor dengan bimbingan.

2 Mampu melakukan 
analisis data dan 
informasi terkait 
pemenuhan 
persyaratan 
perkarantinaan dan 
keamanan hayati ikan 
untuk ekspor dan 
impor.

2.1 Mampu memahami peraturan terkait persyaratan 
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan untuk ekspor 
dan impor.

2.2 Mengklasifikasikan bahan terkait persyaratan 
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan untuk ekspor 
ke negara tujuan dan impor dari daerah asal tanpa 
bimbingan

2.3 Mampu memahami metode analisis data dan informasi 
terkait persyaratan perkarantinaan dan keamanan hayati 
ikan untuk ekspor dan impor. 

2.4 Mampu memahami persyaratan perkarantinaan dan 
keamanan hayati ikan untuk ekspor dan impor.

2.5 Menganalisis data, informasi terkait persyaratan 
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perkarantinaan dan keamanan hayati ikan untuk ekspor 
dan impor tanpa bimbingan.

3 Mampu menyusun 
analisis pemenuhan 
persyaratan 
perkarantinaan dan 
keamanan hayati ikan 
untuk ekspor dan 
impor.

3.1 Menelaah persyaratan perkarantinaan dan keamanan 
hayati ikan untuk ekspor dan impor.

3.2 Memahami tata cara penyusunan konsep analisis 
persyaratan perkarantinaan dan keamanan hayati ikan 
untuk ekspor dan impor.

3.3 Menganalisis persyaratan perkarantinaan dan 
keamanan hayati ikan untuk ekspor dan impor.

3.4 Menyusun konsep analisis persyaratan perkarantinaan 
dan keamanan hayati ikan untuk ekspor dan impor.

3.5 Menyimpulkan hasil analisis persyaratan perkarantinaan 
dan keamanan hayati ikan untuk ekspor dan impor.

4 Mampu untuk 
menyusun 
rekomendasi 
pemenuhan 
persyaratan 
perkarantinaan dan 
keamanan hayati ikan 
untuk ekspor dan 
impor.

4.1 Mampu memahami kriteria terkait persyaratan 
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan untuk ekspor 
dan impor.

4.2 Menganalisis dan membuat rekomendasi arahan hasil 
analisis persyaratan perkarantinaan dan keamanan 
hayati ikan untuk ekspor dan impor.

4.3 Mengkoordinasikan dan mengawal rekomendasi 
hasilanalisis persyaratan perkarantinaan dan keamanan 
hayati ikan untuk ekspor dan impor.

4.4 Mengevaluasi hasil analisis persyaratan perkarantinaan 
dan keamanan hayati ikan untuk ekspor dan impor

4.5 Mengevaluasi draft dokumen persyaratan 
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan untuk ekspor 
dan impor.

5 Kemampuan untuk 
mengevaluasi 
kebijakan dan program 
pemenuhan 
persyaratan 
perkarantinaan dan 
keamanan hayati ikan 
untuk ekspor dan 
impor.

5.1 Mengevaluasi norma, standar, prosedur, dan kriteria 
(NSPK) terkait analisis persyaratan perkarantinaan dan 
keamanan hayati ikan untuk ekspor dan impor.

5.2 Memberikan rekomendasi untuk perbaikan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait analisis 
persyaratan perkarantinaan dan keamanan hayati ikan 
untuk ekspor dan impor.

5.3 Memberikan rekomendasi untuk menjamin tertib 
pelaksanaan dan program terkait analisis persyaratan 
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan untuk ekspor 
dan impor. 

5.4 Menelaah dan mengembangkan model evaluasi, dan 
monitoring pelaksanaan, program dan pengendalian 
terkait analisis persyaratan perkarantinaan dan 
keamanan hayati ikan untuk ekspor dan impor.

5.5 Mengevaluasi kebijakan dan programterkait persyaratan 
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan untuk ekspor 
dan impor . 
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Karantina Ikan

Nama Kompetensi Registrasi unit usaha perikanan ke negara tujuan ekspor

Kode Kompetensi B.23.9

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan , mengindentifikasi, menganalisis 
dan merumuskan terkait registrasi unit usaha perikanan ke Otoritas 
Kompeten negara tujuan

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami registrasi 
unit usaha perikanan 
ke negara tujuan 
ekspor.

1.1 Mengetahui Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 
(NSPK) terkait registrasi unit usaha perikanan.

1.2 Mengetahui tahapan dan metode pengumpulan data 
dan informasi sebagai bahan perencanaan registrasi 
unit usaha perikanan.

1.3 Mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan 
informasi terkait registrasi unit usaha perikanan.

1.4 Melakukan identifikasi informasi issue terkini tentang
registrasi unit usaha perikanan. 

1.5 Mengolah data, informasi terkait registrasi unit usaha 
perikanan dengan bimbingan.

2 Mampu melakukan 
analisis data dan 
informasi terkait 
registrasi unit usaha 
perikanan ke negara 
tujuan ekspor.

2.1 Mampu memahami peraturan terkait registrasi unit 
usaha perikanan ke negara tujuan ekspor.

2.2 Mengklasifikasikan bahan terkait registrasi unit usaha 
perikanan ke negara tujuan ekspor dengan 
bimbingan.

2.3 Mampu memahami metode analisis data dan 
informasi terkait registrasi unit usaha perikanan ke 
negara tujuan ekspor. 

2.4 Mampu memahami prosedur standar registrasi unit 
usaha perikanan ke negara tujuan ekspor.

2.5 Menganalisis data, informasi terkait registrasi unit 
usaha perikanan ke negara tujuan ekspor tanpa 
bimbingan.

3 Mampu untuk 
melakukan dan 
merumuskan konsep 
penyusunan registrasi 

3.1 Memahami tata cara penyusunan konsep registrasi 
unit usaha perikanan.

3.2 Menelaah konsep registrasi unit usaha perikanan.
3.3 Merumuskan konsep registrasi unit usaha perikanan.
3.4 Menengkonsep bahan koordinasi dengan otoritas 
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unit usaha perikanan Negara tujuan.
3.5 Mengkaji hasil analisis data berdasarkan kriteria 

dalam  penyusunan konsep penyusunan registrasi 
unit usaha perikanan.

4 Mampu untuk 
menyusun 
rekomendasi registrasi 
unit usaha perikanan 
ke negara tujuan 
ekspor. 

4.1 Memahami kriteria registrasi unit usaha perikanan ke 
negara tujuan ekspor.

4.2 Menganalisis dan membuat rekomendasi registrasi 
unit usaha perikanan ke negara tujuan ekspor.

4.3 Mengkoordinasikan dan memantau rekomendasi 
registrasi unit usaha perikanan ke negara tujuan 
ekspor.

4.4 Menelaah bahan berkomunikasi dengan otoritas 
negara tujuan.

4.5 Mengevaluasi konsep registrasi unit usaha perikanan 
ke negara tujuan ekspor.

5 Mampu untuk 
melakukan penetapan 
dan penyesuaian 
registrasi unit usaha 
perikanan

5.1 Memonitor dan mengevaluasi norma, standar, 
prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait penetapan dan 
penyesuaian registrasi unit usaha perikanan ke 
negara tujuan ekspor.

5.2 Menelaah dan merekomendasikan perbaikan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait
penetapan dan penyesuaian registrasi unit usaha 
perikanan ke negara tujuan ekspor.

5.3 Membuat rekomendasi untuk penetapan dan 
penyesuaian registrasi unit usaha perikanan ke 
negara tujuan ekspor.

5.4 Menetapkan kebijakan untuk menjamin tertib 
pelaksanaan dan program penetapan serta
penyesuaian registrasi unit usaha perikanan ke 
negara tujuan ekspor. 

5.5 Mengembangkan model evaluasi, dan monitoring 
pelaksanaan, program dan pengendalian penetapan 
dan penyesuaian registrasi unit usaha perikanan ke 
negara tujuan ekspor.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Karantina Ikan

Nama Kompetensi Notifikasi ketentuan SPS

Kode Kompetensi B.23.10

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan data, mengindentifikasi, 
menganalisis data/informasi terkait notifikasi penyampaian 
ketentuan SPS yang akan, sedang, atau telah ditetapkan, 
dan/atau diubah ke Sekretariat SPS-WTO melalui Badan 
Notifikasi Nasional (National Notification Body)

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami notifikasi 
ketentuan SPS.

1.1. Mampu memahami Norma, Standar, Prosedur, dan 
Kriteria (NSPK) terkait notifikasi ketentuan SPS.

1.2 Mampu mengerti dan memahami tahapan dan 
metode pengumpulan data dan informasi sebagai 
bahan perencanaan notifikasi ketentuan SPS.

1.3 Mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan 
informasi terkait notifikasi ketentuan SPS dengan 
bimbingan.

1.4 Mengolah data, informasi terkait notifikasi ketentuan 
SPS dengan bimbingan/pengawasan.

2 Mampu melakukan 
analisis data dan 
informasi terkait 
konsep notifikasi 
ketentuan SPS.

2.1. Mampu memahami peraturan terkait notifikasi 
ketentuan SPS.

2.2. Mengklasifikasikan bahan terkait notifikasi ketentuan 
SPS.

2.3. Mampu memahami metode analisis data dan 
informasi terkait notifikasi ketentuan SPS. 

2.4. Memahami notifikasi ketentuan SPS.
2.5. Menganalisis data dan informasi terkait notifikasi 

ketentuan SPS.

3 Mampu menyusun 
konsep notifikasi 
ketentuan SPS

3.1 Mampu memahami tata cara  penyusunan konsep  
notifikasi ketentuan SPS.

3.2 Menganalisis notifikasi ketentuan SPS.
3.3 Mampu merumuskan konsep rekomendasi 

tindaklanjut  terkait notifikasi ketentuan SPS.
3.4 Menyusun konsep bahan koordinasi dengan otoritas 

negara tujuan dan Badan Notifikasi Nasional (National 
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Notification Body).
3.5 Mengkaji hasil analisis data berdasarkan kriteria 

dalam  penyusunan konsep terkait notifikasi ketentuan 
SPS.

4 Mampu untuk 
menyusun konsep 
notifikasi ketentuan 
SPS

4.1 Memahami kriteria notifikasi ketentuan SPS.
4.2 Cermat menganalisis dan membuat notifikasi 

ketentuan SPS.
4.3 Mengkoordinasikan dan mengawal rekomendasi 

notifikasi ketentuan SPS.
4.4 Mengkoordinasikan dengan otoritas negara tujuan dan 

Badan Notifikasi Nasional (National Notification Body).
4.5 Mengevaluasi konsep notifikasi ketentuan SPS.

5 Kemampuan 
melakukan penetapan 
dan penyesuaian 
konsep notifikasi

5.1 Memonitor dan mengevaluasi norma, standar, 
prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait penetapan dan 
penyesuaian konsep notifikasi.

5.2 Memberikan rekomendasi untuk perbaikan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait 
penetapan dan penyesuaian konsep notifikasi.

5.3 Memberikan rekomendasi untuk penetapan dan 
penyesuaian konsep notifikasi.

5.4 Memberikan rekomendasi untuk menjamin tertib 
pelaksanaan dan program penetapan serta 
penyesuaian konsep notifikasi.

5.5 Mengembangkan model evaluasi, dan monitoring 
pelaksanaan, program dan pengendalian penetapan 
dan penyesuaian konsep notifikasi.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Karantina Ikan

Nama Kompetensi Harmonisasi sistem perkarantinaan ikan dan kerjasama teknis

Kode Kompetensi B.23.11

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan data, mengindentifikasi, 
menganalisis data dan informasidalam rangka harmonisasi 
sistem perkarantinaan ikan dan kerjasama teknis.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami 
harmonisasi sistem 
perkarantinaan ikan 
dan kerjasama teknis.

1.1 Mengetahui Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 
(NSPK) di bidang Harmonisasi Sistem 
Perkarantinaan Ikan baik tingkat nasional maupun 
internasional dan kerjasama teknis.

1.2 Mengetahui tahapan dan metode pengumpulan data 
dan informasi sebagai bahan perencanaan 
harmonisasi sistem Perkarantinaan Ikan dengan 
kementerian/ lembaga terkait dan otoritas kompeten 
negara tujuan.

1.3 Mengidentifikasi data dan informasi terkait 
harmonisasi sistem Perkarantinaan Ikan dengan 
kementerian/ lembaga terkait dan otoritas kompeten 
negara tujuan dengan bimbingan.

1.4 Mengumpulkan data dan informasi terkait 
harmonisasi sistem Perkarantinaan Ikan dengan 
kementerian/ lembaga terkait dan otoritas kompeten 
negara tujuan dengan bimbingan.

1.5 Mengolah data, informasi terkait harmonisasi sistem 
Perkarantinaan Ikan dengan kementerian/ lembaga 
terkait dan otoritas kompeten negara tujuan dengan 
bimbingan. 

2 Mampu melakukan 
analisis data dan 
informasi terkait 
harmonisasi sistem 
perkarantinaan ikan 
dan kerjasama teknis.

2.1 Memahami peraturan terkait bidang bidang 
Harmonisasi Sistem Perkarantinaan Ikan baik tingkat 
nasional maupun internasional dan kerjasama teknis.

2.2 Memahami metode analisis data dan informasi terkait 
perencanaan harmonisasi sistem perkarantinaan dan 
keamanan hayati ikan baik tingkat nasional maupun 
internasional.
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2.3 Memahami harmonisasi sistem perkarantinaan dan 
keamanan hayati ikan baik tingkat nasional maupun 
internasional.

2.4 Menganalisis data dan informasi, terkait harmonisasi 
sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan 
baik tingkat nasional maupun internasional.

2.5 Menyimpulkan hasil analisis harmonisasi sistem.
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan baik 
tingkat nasional maupun internasional.

3 Mampu menyusun 
harmonisasi sistem 
perkarantinaan ikan 
dan kerjasama teknis.

3.1 Memahami konsep harmonisasi sistem 
perkarantinaan ikan baik tingkat nasional maupun 
internasional dan kerjasama teknis.

3.2 Menelaah dan memberikan masukan terkait 
ketentuan SPS WTO dalam penyelenggaraan sistem 
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan tingkat 
internasional.

3.3 Menelaah dan memberikan masukan terkait dalam 
penyelenggaraan sistem perkarantinaan dan 
keamanan hayati ikan tingkat nasional.

3.4 Menelaah dan memberikan masukan terkait kerja 
sama teknis tingkat nasional maupun internasional.

3.5 Menyusun konsep harmonisasi sistem 
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan baik 
tingkat nasional maupun internasional.

3.6 Mengevaluasi konsep perencanaan harmonisasi 
sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan 
baik tingkat nasional maupun internasional.

4 Mampu untuk 
menyusun 
rekomendasi 
harmonisasi sistem 
perkarantinaan ikan 
dan indikasi program 
harmonisasi sistem 
perkarantinaan ikan 
dan kerjasama teknis.

4.1 Memahami kriteria terkait harmonisasi sistem 
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan baik 
tingkat nasional maupun internasional dan kerja 
sama teknis.

4.2 Menganalisis dan membuat rekomendasi arahan 
harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan 
hayati ikan dengan kementerian/ lembaga terkait dan 
otoritas kompeten negara tujuan.

4.3 Mengkoordinasikan dan mengawal harmonisasi 
sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan 
dengan kementerian/ lembaga terkait dan otoritas 
kompeten negara tujuan.

4.4 Menelaah, mengembangkan, dan menyusun skema 
pembiayaan program harmonisasi sistem 
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dengan 
kementerian/ lembaga terkait dan otoritas kompeten 
negara tujuan.

4.5 Mengevaluasi draft dokumen harmonisasi sistem 
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dengan 
kementerian/ lembaga terkait dan otoritas kompeten 
negara tujuan.
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5 Kemampuan untuk 
mengevaluasi 
kebijakan dan 
program harmonisasi 
sistem perkarantinaan 
ikan dan kerjasama 
teknis.

5.1 Memonitor dan mengevaluasi norma, standar, 
prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang harmonisasi 
sistem perkarantinaan ikanbaik tingkat nasional 
maupun internasional dan kerjasama teknis.

5.2 Memberikan rekomendasi untuk perbaikan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang 
harmonisasi sistem perkarantinaan ikan baik tingkat 
nasional maupun internasional dan kerjsama teknis.  

5.3 Memberikan rekomendasi untuk menjamin tertib 
pelaksanaan dan program harmonisasi sistem 
perkarantinaan ikanbaik tingkat nasional maupun 
internasional dan kerjasama teknis. 

5.4 Mengembangkan model evaluasi, dan monitoring 
pelaksanaan, program dan pengendalian harmonisasi 
sistem perkarantinaan ikanbaik tingkat nasional 
maupun internasional dan kerjasama teknis.

5.5 Melakukan analisis dokumen harmonisasi sistem 
perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dengan 
kementerian/ lembaga terkait dan otoritas kompeten 
negara tujuan. 
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Karantina Ikan

Nama Kompetensi Penanganan penyelesaian kasus ekspor dan impor

Kode Kompetensi B.23.12

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan data, mengindentifikasi, 
menganalisis data/ informasi terkait pelaksanaan penyelesaian 
penanganan kasus ekspor dan impor

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami penyelesaian 
penanganan kasus 
ekspor dan impor.

1.1 Mengetahui Norma, Standar, Prosedur, dan 
Kriteria (NSPK) terkait penyelesaian penanganan 
kasus ekspor dan impor.

1.2 Mengidentifikasi data dan informasi terkait isu dan 
permasalahan dalam penyusunan konsep 
pelaksanaan penyelesaian penanganan kasus 
ekspor dan impor

1.3 Menyiapkan bahan dalam penyusunan konsep 
pelaksanaan penyelesaian penanganan kasus 
ekspor dan impor

1.4 Mampu memahami dasar hukum dan prosedure 
penyusunan konsep pelaksanaan penyelesaian 
penanganan kasus ekspor dan impor

1.5 Mampu memahami tahap pelaksanaan 
penyusunan konsep pelaksanaan penyelesaian 
penanganan kasus ekspor dan impor

2 Mampu melakukan 
analisis data dan 
informasi terkait 
penyelesaian 
penanganan kasus 
ekspor dan impor.

2.1 Memahami metode analisis data dan informasi 
penyusunan konsep pelaksanaan penyelesaian 
penanganan kasus ekspor dan impor

2.2 Mampu mengklasifikasikan bahan terkait dalam 
penyusunan konsep pelaksanaan penyelesaian 
penanganan kasus ekspor dan impor

2.3 Menganalisis data, informasi, dan peta terkait isu, 
permasalahan dan penyelesaian penanganan 
kasus ekspor dan impor dengan bimbingan
/pengawasan.

2.4 Menganalisis penyelesaian penanganan kasus 
ekspor dan impor dengan bimbingan/pengawasan. 
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2.5 Menyimpulkan hasil analisis penyelesaian 
penanganan kasus ekspor dan impor.

3 Mampu untuk melakukan 
dan merumuskan 
penyusunan konsep 
pelaksanaan 
penyelesaian 
penanganan kasus 
ekspor dan impor

3.1 Memahami tata cara penyusunan konsep 
pelaksanaan penyelesaian penanganan kasus 
ekspor dan impor

3.2 Menelaah konsep rencana penyusunan konsep 
pelaksanaan penyelesaian penanganan kasus 
ekspor dan impor

3.3 Merumuskan konsep penyusunan konsep 
pelaksanaan penyelesaian penanganan kasus 
ekspor dan impor.

3.4 Menelaah dan memberikan masukan 
penyelesaian penanganan kasus ekspor dan 
impor. 

3.5 Mengevaluasi konsep pelaksanaan penyelesaian 
penanganan kasus ekspor dan impor

4 Mampu untuk melakukan 
pelaksanaan 
penyelesaian 
penanganan kasus 
ekspor dan impor

4.1 Mampu memahami kriteria konsep pelaksanaan 
penyelesaian penanganan kasus ekspor dan 
impor

4.2 Mengkoordinir pelaksanaan penyelesaian 
penanganan kasus ekspor dan impor.

4.3 Mengoreksi pelaksanaan penyelesaian 
penanganan kasus ekspor dan impor.

4.4 Membuat rekomendasi pelaksanaan penyelesaian 
penanganan kasus ekspor dan impor.

4.5 Mengevaluasi penyelesaian penanganan kasus 
ekspor dan impor.

5 Kemampuan melakukan 
penetapan dan 
penyesuaian
pelaksanaan 
penyelesaian 
penanganan kasus 
ekspor dan impor

5.1 Menetapkan rencana pelaksanaan penyelesaian 
penanganan kasus ekspor dan impor

5.2 Mengevaluasi konsep pelaksanaan penyelesaian 
penanganan kasus ekspor dan impor

5.3 Menetapkan pelaksanaan penyelesaian 
penanganan kasus ekspor dan impor

5.4 Mengembangkan model evaluasi, dan monitoring 
pelaksanaan, program dan pengendalian 
pelaksanaan penyelesaian penanganan kasus 
ekspor dan impor

5.5 Melakukan analisis dalam rangka review 
penyelesaian penanganan kasus ekspor dan 
impor. 
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Karantina Ikan

Nama Kompetensi Analisis Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket)

Kode Kompetensi B.23.13

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan data, mengindentifikasi, 
menganalisis data/informasi terkait penyusunan rencana dan 
program pengumpulan bahan keterangan pelanggaran karantina 
dan keamanan hayati ikan 

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami metode 
pengumpulan data dan 
informasi terkait 
penyusunan rencana 
dan program 
pengumpulan bahan 
keterangan 
pelanggaran karantina 
dan keamanan hayati 
ikan

1.1 Mampu meemahami dasar hukum dan prosedur 
penyusunan rencana dan program pengumpulan 
bahan keterangan pelanggaran karantina dan 
keamanan hayati ikan.

1.2 Mengumpulkan data dan informasi terkait 
penyusunan rencana dan program pengumpulan 
bahan keterangan pelanggaran karantina dan 
keamanan hayati ikan.

1.3 Melakukan identifikasi data dan informasi terkait 
penyusunan rencana dan program pengumpulan 
bahan keterangan pelanggaran karantina dan 
keamanan hayati ikan.

1.4 Melakukan identifikasi data dan informasi terkait 
pengumpulan bahan keterangan pelanggaran 
karantina dan keamanan hayati ikan dengan 
bimbingan/pengawasan engan bimbingan.

1.5 Mengumpulkan data dan informasi terkait 
pengumpulan bahan keterangan pelanggaran 
karantina dan keamanan hayati ikan dengan 
bimbingan/pengawasan dengan bimbingan.

1.6 Mengolah data dan informasi terkait pengumpulan 
bahan keterangan pelanggaran karantina dan 
keamanan hayati ikan dengan bimbingan/
pengawasan.

2 Kemampuan untuk 2.1 Mampu memahami peraturan perundang-
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menganalisis data dan 
informasi penyusunan 
rencana dan program 
pengumpulan bahan 
keterangan 
pelanggaran karantina 
dan keamanan hayati 
ikan

undangan terkait bidang penindakan pelanggaran 
karantina dan keamanan hayati ikan.

2.2 Mampu memahami metode analisis data dalam 
penyusunan rencana dan program pengumpulan 
bahan keterangan pelanggaran karantina dan 
keamanan hayati ikan

2.3 Mengklasifikasikan bahan terkait dalam 
penyusunan penyusunan rencana dan program 
pengumpulan bahan keterangan pelanggaran 
karantina dan keamanan hayati ikan tanpa 
bimbingan

2.4 Mengolah dan menganalisis data dan informasi 
terkait rencana dan program pengumpulan bahan 
keterangan pelanggaran karantina dan keamanan 
hayati ikan tanpa bimbingan.

2.5 Melakukan analisa pengumpulan bahan 
keterangan pelanggaran karantina dan keamanan 
hayati ikan tanpa bimbingan

3 Kemampuan untuk 
melakukan  dan 
merumuskan konsep  
penyusunan rencana 
dan program 
pengumpulan bahan 
keterangan 
pelanggaran karantina 
dan keamanan hayati 
ikan

3.1 Mampu memahami tata cara  penyusunan  
rencana dan program pengumpulan bahan 
keterangan pelanggaran karantina dan keamanan 
hayati ikan

3.2 Menelaah konsep penyusunan rencana dan 
program pengumpulan bahan keterangan 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan

3.3 Merumuskan konsep penyusunan rencana dan 
program pengumpulan bahan keterangan 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan

3.4 Mengkaji hasil analisis data berdasarkan kriteria 
dalam  penyusunan rencana dan program 
pengumpulan bahan keterangan pelanggaran 
karantina dan keamanan hayati ikan

3.5 Mengevaluasi konsep pengumpulan bahan 
keterangan.

4 Kemampuan untuk 
menyusun konsep 
rencana dan program 
pengumpulan bahan 
keterangan 
pelanggaran karantina 
dan keamanan hayati 
ikan

4.1 Mampu memahami konsep penyusunan rencana 
dan program pengumpulan bahan keterangan 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan

4.2 Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan rencana 
dan program pengumpulan bahan keterangan 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan

4.3 Mengoreksi konsep penyusunan rencana dan 
program pengumpulan bahan keterangan 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan

4.4 Membuat rekomendasi konsep penyusunan 
rencana dan program pengumpulan bahan 
keterangan pelanggaran karantina dan keamanan 
hayati ikan

4.5 Mengkoordinasikan dan mengawal penindakan 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan
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secara terpadu dalam pembahasan lintas K/L

5 Kemampuan 
melakukan penetapan 
dan penyesuaian 
rencana dan program 
pengumpulan bahan 
keterangan 
pelanggaran karantina 
dan keamanan hayati 
ikan

5.1 Memonitor dan mengevaluasi norma, standar, 
prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pengumpulan 
bahan keterangan pelanggaran karantina dan 
keamanan hayati ikan.

5.2 Memberikan rekomendasi untuk perbaikan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait 
pengumpulan bahan keterangan pelanggaran 
karantina dan keamanan hayati ikan.  

5.3 Memberikan rekomendasi untuk menjamin tertib 
pelaksanaan dan pengumpulan bahan keterangan 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan. 

5.4 Mengembangkan model evaluasi, dan monitoring 
pelaksanaan, program dan pengendalian 
pengumpulan bahan keterangan pelanggaran 
karantina dan keamanan hayati ikan.

5.5 Menetapkan kebijakan pengumpulan bahan 
keterangan pelanggaran karantina dan keamanan 
hayati ikan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Karantina Ikan

Nama Kompetensi Analisis penelusuran dan pengembangan kasus pelanggaran 
karantina dan keamanan hayati ikan

Kode Kompetensi B.23.14

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan data, mengindentifikasi, 
menganalisis data/informasi terkait penelusuran/ pengembangan 
kasus pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami metode 
pengumpulan data dan 
informasi terkait 
penelusuran/ 
pengembangan kasus 
pelanggaran karantina dan 
keamanan hayati ikan

1.1 Mampu memahami dasar hukum dan prosedur 
pelaksanaan kegiatan penelusuran/ 
pengembangan kasus pelanggaran karantina 
dan keamanan hayati ikan

1.2 Mampu mengerti dan memahami tahapan 
pengumpulan data  terkait konsep 
pelaksanaan kegiatan penelusuran/ 
pengembangan kasus pelanggaran karantina 
dan keamanan hayati ikan

1.3 Mengumpulkan data dan informasi terkait 
konsep pelaksanaan kegiatan penelusuran/ 
pengembangan kasus pelanggaran karantina 
dan keamanan hayati ikan

1.4 Melakukan identifikasi data dan informasi 
terkait kegiatan penelusuran/ pengembangan 
kasus pelanggaran karantina dan keamanan 
hayati ikan.

1.5 Mengumpulkan data dan informasi terkait 
kegiatan penelusuran/ pengembangan kasus 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati 
ikan.

1.6 Mengolah data, informasi dan peta terkait 
kegiatan penelusuran/ pengembangan kasus 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati 
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ikan dengan bimbingan.

2 Kemampuan untuk 
menganalisis data dan 
informasi terkait konsep 
pelaksanaan kegiatan 
penelusuran/ 
pengembangan kasus 
pelanggaran karantina dan 
keamanan hayati ikan

2.1 Mampu memahami peraturan perundang-
undangan terkait bidang penindakan 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati 
ikan.

2.2 Mengklasifikasikan bahan terkait dalam 
penyusunan konsep pelaksanaan kegiatan 
penelusuran/ pengembangan kasus 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati 
ikan

2.3 Mampu memahami metode analisis data 
dalam penyusunan konsep pelaksanaan 
kegiatan penelusuran/ pengembangan kasus 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati 
ikan.

2.4 Melakukan analisis data sebagai bahan 
penyusunan konsep pelaksanaan kegiatan 
penelusuran/ pengembangan kasus 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati 
ikan.

2.5 Mengolah dan menganalisis data dan 
informasi, terkait isu, permasalahan dan 
potensi pengembangan kegiatan penelusuran/ 
pengembangan kasus pelanggaran karantina 
dan keamanan hayati ikan.

2.6 Melakukan analisa kegiatan penelusuran/ 
pengembangan kasus pelanggaran karantina 
dan keamanan hayati ikan.

3 Kemampuan untuk 
melakukan  dan 
merumuskan konsep  
pelaksanaan kegiatan 
penelusuran/pengembangan 
kasus pelanggaran 
karantina dan keamanan 
hayati ikan

3.1 Menelaah terkait peraturan perundang-
undangan di bidang penindakan pelanggaran 
karantina dan keamanan hayati ikan. 

3.2 Menelaah terkait kegiatan penelusuran/ 
pengembangan kasus pelanggaran karantina 
dan keamanan hayati ikan.

3.3 Memberikan masukan terkait kegiatan 
penelusuran/ pengembangan kasus 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati 
ikan.

3.4 Menelaah konsep Perencanaan kegiatan 
penelusuran/ pengembangan kasus 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati 
ikan.

3.5 Merumuskan konsep kegiatan penelusuran/ 
pengembangan kasus pelanggaran karantina 
dan keamanan hayati ikan.

3.6 Mengevaluasi konsep kegiatan penelusuran/ 
pengembangan kasus pelanggaran karantina 
dan keamanan hayati ikan.
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4 Kemampuan untuk 
menyusun konsep 
pelaksanaan kegiatan 
penelusuran/pengembangan 
kasus pelanggaran 
karantina dan keamanan 
hayati ikan

4.1 Memahami konsep  pelaksanaan kegiatan 
penelusuran/pengembangan kasus 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati 
ikan

4.2 Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan 
penelusuran/ pengembangan kasus 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati 
ikan

4.3 Mengevaluasi konsep penyusunan 
pelaksanaan kegiatan penelusuran/ 
pengembangan kasus pelanggaran karantina 
dan keamanan hayati ikan

4.4 Membuat rekomendasi konsep penyusunan 
pelaksanaan kegiatan penelusuran/ 
pengembangan kasus pelanggaran karantina 
dan keamanan hayati ikan.

4.5 Mengkoordinasikan dan mengawal kegiatan 
penelusuran/ pengembangan kasus 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati 
ikan.

4.6 Menelaah, mengembangkan, dan menyusun 
skema kegiatan penelusuran/ pengembangan 
kasus pelanggaran karantina dan keamanan 
hayati ikan.

5 Kemampuan melakukan 
penetapan dan penyesuaian 
pelaksanaan kegiatan 
penelusuran/pengembangan 
kasus pelanggaran 
karantina dan keamanan 
hayati ikan

5.1 Memonitor dan mengevaluasi norma, standar, 
prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait kegiatan 
penelusuran/ pengembangan kasus 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati 
ikan.

5.2 Memberikan rekomendasi untuk perbaikan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)
terkait kegiatan penelusuran/ pengembangan 
kasus pelanggaran karantina dan keamanan 
hayati ikan.  

5.3 Memberikan rekomendasi untuk menjamin 
tertib pelaksanaan dan program kegiatan 
penelusuran/ pengembangan kasus 
pelanggaran karantina dan keamanan hayati 
ikan. 

5.4 Mengembangkan model evaluasi, dan 
monitoring pelaksanaan, program dan 
pengendalian kegiatan penelusuran/ 
pengembangan kasus pelanggaran karantina 
dan keamanan hayati ikan.

5.5 Menetapkan kebijakan kegiatan penelusuran/ 
pengembangan kasus pelanggaran karantina 
dan keamanan hayati ikan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Karantina Ikan

Nama Kompetensi Pemantauan Daerah Sebar Penyakit Ikan Karantina

Kode Kompetensi B.23.15

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan data, mengindentifikasi, 
menganalisis data dan informasi dalam rangka pemantauan daerah 
sebar penyakit ikan karantina.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami metode 
pengumpulan data 
pemantauan daerah 
sebar penyakit ikan 
karantina

1.1 Mengetahui Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 
(NSPK) dalam rangka pemantauan daerah sebar 
penyakit ikan karantina.

1.2 Mengetahui tahapan dan metode pengumpulan data 
dan informasi tentang pemantauan daerah sebar 
penyakit ikan karantina sehingga tepat sasaran.

1.3 Melakukan identifikasi data dan informasi terkait isu, 
permasalahan dalam hal pemantauan daerah sebar 
penyakit ikan karantina.

1.4 Mampu memahami dan menggunakan metode 
pengumpulan data dan informasi dalam kegiatan 
pemantauan daerah sebar penyakit ikan karantina 
sesuai kondisi lapangan dengan bimbingan/
pengawasan.

1.5 Mengolah data dan informasi terkait hasil identifikasi 
terhadap isu dan permasalahan dalam hal 
pemantauan daerah sebar penyakit ikan karantina 
dengan bimbingan/pengawasan.

2 Mampu melakukan 
analisis data dan 
informasi terkait 
pemantauan daerah 
sebar penyakit ikan 

2.1 Memahami peraturan perundang-undangan maupun 
kebijakan terkait pemantauan daerah sebar penyakit 
ikan karantina.

2.2 Memahami metode analisis data dan informasi terkait 
pemantauan daerah sebar penyakit ikan karantina.
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karantina 2.3 Menganalisis data dan informasi terkait hasil 
identifikasi terhadap isu dan permasalahan dalam hal 
pemantauan daerah sebar penyakit ikan karantina.

2.4 Menyimpulkan hasil analisis terhadap isu dan
permasalahan dalam hal pemantauan daerah sebar 
penyakit ikan karantina.

3 Mampu menyusun 
konsep Peta Daerah 
Sebar Penyakit Ikan 
Karantina

3.1 Memahami konsep peta daerah sebar penyakit ikan 
karantina secara terpadu.

3.2 Menelaah dan memberikan masukan terkait peta 
daerah sebar penyakit ikan karantina.

3.3 Menyusun konsep peta daerah sebar penyakit ikan 
karantina.

3.4 Mengevaluasi konsep peta daerah sebar penyakit 
ikan karantina.

4 Mampu untuk menyusun 
rekomendasi arahan 
peraturan tindakan 
karantina terkait sebaran 
penyakit ikan karantina.

4.1 Memahami kriteria peraturan tindakan karantina 
terhadap lalu lintas media pembawa berdasarkan 
sebaran penyakit ikan karantina.

4.2 Menganalisis dan membuat rekomendasi arahan 
peraturan tindakan karantina terhadap lalu lintas 
media pembawa.

4.3 Menelaah, mengembangkan, dan menyusun 
kebijakan terkait tindakan karantina terhadap lalu 
lintas media pembawa.

4.4 Mengevaluasi dan membuat rekomendasi kebijakan 
terkait tindakan karantina terhadap lalu lintas media 
pembawa.

5 Kemampuan untuk 
mengevaluasi kebijakan 
yang berhubungan 
dengan pemantauan 
daerah sebar penyakit 
ikan karantina.

5.1 Memonitor dan mengevaluasi norma, standar, 
prosedur, dan kriteria (NSPK) tentang pemantauan 
daerah sebar penyakit ikan karantina.

5.2 Memberikan rekomendasi untuk perbaikan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) tentang 
pemantauan daerah sebar penyakit ikan karantina. 

5.3 Memberikan rekomendasi untuk menjamin tertib 
pelaksanaan kegiatan pemantauan daerah sebar 
penyakit ikan karantina. 

5.4 Mengembangkan model evaluasi dan monitoring 
pelaksanaan kegiatan pemantauan daerah sebar 
penyakit ikan karantina.

5.5 Melakukan analisis dalam rangka review dokumen 
rencana kegiatan pemantauan daerah sebar penyakit 
ikan karantina.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Karantina Ikan

Nama Kompetensi Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif

Kode Kompetensi B.23.16

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan data, mengindentifikasi, menganalisis 
data dan informasi dalam rangka pemetaan sebaran jenis ikan bersifat 
invasif.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami metode 
pengumpulan data 
sebaran jenis ikan 
bersifat invasif

1.1 Mengetahui kriteria jenis ikan bersifat invasif
1.2 Mengetahui NSPK yang berhubungan dengan kegiatan 

pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif
1.3 Mengetahui tahapan dan metode pengumpulan data dalam 

kegiatan pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif
1.4 Melakukan identifikasi data dan informasi terkait isu dan

permasalahan pemetaan sebaran jenis ikan bersifat 
invasive dengan bimbingan/pengawasan

1.5 Mengumpulkan data dan informasi terkait isu dan
permasalahan dalam kegiatan pemetaan sebaran jenis 
ikan bersifat invasive dengan bimbingan

1.6 Mengolah data dan informasi terkait hasil identifikasi 
terhadap isu dan permasalahan dalam kegiatan pemetaan 
sebaran jenis ikan bersifat invasive

2 Kemampuan mengolah 
dan menganalisis data 
pemetaan sebaran 
jenis ikan bersifat 
invasif

2.1 Memahami peraturan perundang-undangan terkait 
pemasukan dan peredaran jenis ikan bersifat invasif

2.2 Memahami metode analisa data pemetaan sebaran jenis 
ikan bersifat invasif

2.3 Menganalisis data dan informasi terkait isu dan
permasalahan dalam kegiatan pemetaan sebaran jenis 
ikan bersifat invasif

2.4 Menyusun konsep peta sebaran jenis ikan bersifat invasive 
tanpa bimbingan
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2.5 Mengolah dan menganalisis data dan informasi terkait isu
dan permasalahan dalam kegiatan pemetaan sebaran 
jenis ikan bersifat invasive tanpa bimbingan

2.6 Melakukan analisa makro dan analisa regional mengenai 
dampak keberadaan jenis ikan bersifat invasive tanpa 
bimbingan.

3 Kemampuan 
menyusun konsep 
kebijakan terkait jenis 
ikan bersifat invasif

3.1 Menelaah peraturan perundang-undangan terkait jenis ikan 
bersifat invasif

3.2 Memberikan masukan konsep kebijakan terkait jenis ikan 
bersifat invasif

3.3 Menelaah konsep kebijakan terkait jenis ikan bersifat 
invasif

3.4 Mengevaluasi konsep kebijakan terkait jenis ikan bersifat 
invasif

4 Mampu untuk 
menyusun 
rekomendasi arahan 
peraturan 
perundangan terkait 
jenis ikan bersifat 
invasif.

4.1 Menyusun rumusan/rekomendasi peraturan perundangan 
terkait jenis ikan bersifat invasif

4.2 Memberikan rekomendasi untuk perbaikan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait keberadaan jenis ikan 
bersifat invasif

4.3 Menelaah dan mengkoordinasikan konsep peraturan 
perundangan/kebijakan terkait jenis ikan bersifat invasive

4.4 Mengkonsep rekomendasi penyusunan pengaturan 
keberadaan jenis ikan bersifat invasif

5 Kemampuan untuk 
mengembangkan 
kebijakan terkait jenis 
ikan bersifat invasif

5.1 Memonitor dan mengevaluasi kebijakan terkait jenis ikan 
bersifat invasif

5.2 Menetapkan kebijakan terkait jenis ikan bersifat invasif
5.3 Merumuskan dan menetapkan model evaluasi dan 

monitoring pelaksanaan kegiatan pemetaan jenis ikan 
bersifat invasif 

5.4 Memberikan rekomendasi kebijakan terkait keberadaan 
jenis ikan bersifat invasif



KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

331

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Karantina Ikan

Nama Kompetensi Sertifikasi Kesehatan Ikan Ekspor dan Domestik 

Kode Kompetensi B.23.17

Definisi Kemampuan untuk mengumpulkan data dan informasi, analisis isu dan 
nilai penting sertifikasi kesehatan ikan ekspor dan domestik.

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Kemampuan untuk 
memahami metode 
pengumpulan data 
dan informasi terkait 
isu dan permasalahan 
sertifikasi kesehatan 
ikan ekspor dan 
domestik 

1.1 Mengetahui stakeholder pengguna data dan informasi 
sertifikasi kesehatan ikan ekspor dan domestic

1.2 Mengetahui metodologi penyediaan data dan informasi 
sertifikasi kesehatan ikan ekspor dan domestik 

1.3 Mampu mengerti dan memahami teknik penyajian data 
dan informasi sertifikasi kesehatan ikan ekspor dan 
domestik 

1.4 Mengidentifikasi spesifikasi data dan informasi 
sertifikasi kesehatan ikan ekspor dan domestic dengan 
bimbingan

1.5 Mengumpulkan data dan informasi sertifikasi kesehatan 
ikan ekspor dan domestic dengan bimbingan

1.6 Mengkompilasi dan mengklasifikasi data dan informasi 
sertifikasi kesehatan ikan ekspor dan domestic dengan 
bimbingan 

2 Kemampuan untuk 
mengolah dan  
menganalisis data 
dan informasi terkait 
isu dan permasalahan 
sertifikasi kesehatan 
ikan ekspor dan 
domestik 

1.1 Mampu memahami peraturan perundangan terkait 
sertifikasi kesehatan ikan ekspor dan domestik 

1.2 Mengetahui teknik pengolahan data dan informasi 
sertifikasi kesehatan ikan ekspor dan domestik 

1.3 Mampu memahami metodologi analisa data dalam 
sertifikasi kesehatan ikan ekspor dan domestik 

1.4 Menganalisis serta merumuskan data dan informasi 
terkait isu dan permasalahan sertifikasi kesehatan ikan 
ekspor dan domestic tanpa bimbingan 

1.5 Memberikan konsep rekomendasi solusi permasalahan 
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sertifikasi kesehatan ikan ekspor dan domestik 

3 Kemampuan 
menyusun konsep 
kebijakan terkait 
sertifikasi kesehatan 
ikan ekspor dan 
domestik 

3.1 Mampu menguasai peraturan-peraturan terkait 
sertifikasi kesehatan ikan ekspor dan domestik 

3.2 Menelaah NSPK yang berhubungan dengansertifikasi 
kesehatan ikan ekspor dan domestik 

3.3 Menganalisiskonsep kebijakan terkait sertifikasi 
kesehatan ikan ekspor dan domestik 

3.4 Menyusun konsep kebijakan terkait sertifikasi kesehatan 
ikan ekspor dan domestik 

3.5 Mengevaluasi konsep kebijakan terkait sertifikasi 
kesehatan ikan ekspor dan domestik 

4 Mampu untuk 
menyusun 
rekomendasi arahan 
peraturan 
perundangan terkait 
sertifikasi kesehatan 
ikan ekspor dan 
domestik 

4.1 Menyusun peraturan perundangan terkait sertifikasi 
kesehatan ikan ekspor dan domestik 

4.2 Memberikan rekomendasi untuk perbaikan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait sertifikasi 
kesehatan ikan ekspor dan domestik 

4.3 Mengkoordinasikan konsep peraturan perundangan/
kebijakan terkait sertifikasi kesehatan ikan ekspor dan 
domestik

4.4 Menyusun rekomendasi perbaikan berkelanjutan/ 
pengembangan terhadap peraturan perundangan/ 
kebijakan terkait sertifikasi kesehatan ikan ekspor dan 
domestik 

5 Kemampuan untuk 
menyusun dan 
mengembangkan 
kebijakan terkait 
sertifikasi kesehatan 
ikan ekspor dan 
domestik 

5.1 Memonitor dan mengevaluasi kebijakan terkait 
sertifikasi kesehatan ikan ekspor dan domestik 

5.2 Menetapkan kebijakan terkait sertifikasi kesehatan ikan 
ekspor dan domestik 

5.3 Merumuskan model evaluasi dan monitoring sertifikasi 
kesehatan ikan ekspor dan domestik 

5.4 Menelaah, mengembangkan, dan menyusun kebijakan 
terkait pengendalian sertifikasi kesehatan ikan ekspor 
dan domestik 
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengendalian Mutu

Nama Kompetensi Pengendalian Mutu

Kode Kompetensi B.24.1

Definisi Kemampuan untuk melakukan upaya mencegah atau 
menghilangkan atau mengurangi bahaya keamanan pangan 
hingga tingkat yang dapat diterima, yang dilakukan sejak 
praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan 
hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami ketentuan 
peraturan perundang-
undangan dibidang 
perikanan, serta mampu 
menerapkan program 
manajemen mutu 
terpadu sistem 
pengendalian mutu dan 
keamanan hasil 
perikanan dengan 
menggunakan peralatan 
dan sarana teknis, 
instruksi kerja, manual 
kerja, panduan mutu, 
prosedur operasi, teknik 
dan metode standar 
serta melaporkan dan 
mendokumentasikannya

1.1 Mampu menjelaskan ruang lingkup ketentuan 
peraturan perundang-undangan dibidang 
perikanan yang terkait dengan sistem jaminan 
mutu dan keamanan hasil perikanan.

1.2 Mampu menjelaskan inspeksi, verifikasi, 
surveilan, audit, dan pengambilan contoh, 
investigasi kasus dalam rangka memberikan 
jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

1.3 Menerapkan instruksi kerja, manual mutu, 
panduan mutu, prosedur operasi, teknik dan 
metode standar dibidang pengendalian mutu.

1.4 Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk 
kepentingan bisnis proses pengendalian mutu.

1.5 Mengenal dan mengelola perilaku kepatuhan 
stakeholder untuk taat terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yang terkait dengan pengendalian mutu.

1.6 Mampu menyidik, mengumpulkan fakta-fakta, 
dan mengelola data intelejen untuk menentukan 
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pelaku pelanggaran terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yang terkait dengan pengendalian mutu.

1.7 Menyelesaikan permasalahan administrasi teknis 
yang berhubungan dengan tanggung jawabnya 
yang dilakukan secara profesional sesuai 
dengan instruksi kerja dan/atau prosedur operasi 
standar.

2 Mengidentifikasi, 
memverifikasi, menguji, 
mengalisis, dan 
meminimalisir risiko, 
audit dengan 
menggunakan teknik 
dan metode standar, 
serta mampu 
menyelesaikan 
permasalahan teknis 
dibidang pengendalian 
mutu

2.1 Mampu menjelaskan peralatan dan sarana
teknis, instruksi kerja, manual mutu, panduan 
mutu, prosedur operasi, teknik dan metode 
standar di bidang pengendalian mutu.

2.2 Mengidentifikasi, memverifikasi, menganalisis 
risiko, monitoring terhadap pengendalian critical 
control point (CCP) mutu dan keamanan hasil 
perikanan, serta mampu melakukan investigasi 
kasus dengan berbagai prosedur, teknik dan 
metode standar.

2.3 Mampu menyelesaikan permasalahan yang 
berhubungan dengan tanggung jawab teknis 
pengendalian mutu berdasarkan prosedur dan 
instruksi kerja.

2.4 Menyusun tim kerja efektif dalam rangka 
pengendalian mutu.

2.5 Memiliki keterampilan dalam menganalisis 
persyaratan teknis mutu dan keamanan hasil 
perikanan. 

2.6 Memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman 
proses kerja untuk dijadikan bahan pertimbangan 
unit kerja dalam segala upaya efisiensi atas 
proses, biaya, waktu dan sumber daya.

2.7 Mengidentifikasi dan meminimalisir adanya 
hambatan dalam proses kerja sehari-hari pada 
unit kerja karantina ikan, pengendalian mutu dan 
keamanan hasil perikanan.

3 Memahami bisnis 
proses, serta mampu 
memberlakukan 
ketentuan teknis, dan 
mengembangkan bisnis 
proses dibidang 
pengendalian mutu

3.1 Mampu melakukan analisis informasi terhadap 
keluaran bisnis proses dibidang pengendalian 
mutu.

3.2 Mampu memanfaatkan informasi sebagai bahan 
evaluasi kinerja bisnis proses dibidang 
pengendalian mutu.

3.3 Mampu membuat berbagai konsep, rekomendasi 
teknis untuk menghasilkan strategi bisnis 
proses/prosedur kerja baru pada lingkup bidang 
tanggung jawabnya yang didasarkan pada 
pengetahuan dan pengalaman bisnisnya 
dibidang pengendalian mutu. 

3.4 Mampu bekerja dalam tim secara efektif dan 
efisien untuk mencapai kinerja bisnis proses 
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dibidang pengendalian mutu.
3.5 Mengembangkan bisnis proses dengan berbagai 

pihak internal unit kerja di luar lingkup tanggung 
jawabnya dalam rangka menghasilkan peluang, 
atau pun menghasilkan strategi dan mengelola 
kerjasama teknis antar unit kerja yang lebih 
efisien dan menguntungkan semua pihak.

3.6 Menerapkan strategi komunikasi, menyebar
luaskan informasi, dan bimbingan teknis dibidang 
pengendalian mutu kepada stakeholder.

3.7 Membuat sistem jejaring kerja (networking) yang 
efektif dan efisien dalam proses bisnis dibidang 
pengendalian mutu.

4 Menganalisis dan 
memberikan 
rekomendasi teknis 
serta mampu mengukur 
dampak dari bisnis 
proses, serta 
melakukan kaji ulang 
sistem manajemen 
mutu guna peningkatan 
kualitas kinerja bisnis 
proses dibidang 
pengendalian mutu

4.1 Memberikan analisis dan rekomendasi untuk 
perbaikan dan penyempurnaan bisnis proses 
dibidang pengendalian mutu.

4.2 Mengevaluasi terhadap bisnis proses secara 
menyeluruh untuk menyempurnakan sistem
secara terintegrasi, dan desain organisasi yang 
selaras dengan visi, misi dan sasaran organisasi. 

4.3 Menetapkan persyaratan teknis, harmonisasi 
sistem, mengelola risiko termasuk memitigasi 
risiko/menetapkan tata laksana pada situasi 
tanggap kedaruratan (contingency plan) guna 
perbaikan bisnis proses dibidang pengendalian 
mutu.

4.4 Terlibat dalam aktivitas dengan berbagai pihak 
lain di luar organisasi untuk menghasilkan 
peluang dan strategi bisnis proses dibidang 
pengendalian mutu.

4.5 Mengembangkan hubungan kerjasama teknis 
secara terintegrasi dengan pihak lain terkait di 
luar lingkup tanggung jawabnya untuk 
menghasilkan peluang, atau pun menghasilkan 
strategi dan aplikasi kerjasama teknis antar 
organisasi yang lebih efisien dan 
menguntungkan semua pihak.

4.6 Melakukan kaji ulang manajemen mutu bisnis 
proses dibidang pengendalian mutu.

4.7 Mengkaji dan mengembangkan , konsep, teknik 
dan metode standar dan memanfaatkan dampak 
keluaran dibidang pengendalian mutu.

5 Mengkaji dan 
mengembangkan , 
konsepsi, teknik dan 
metode standar, serta 
mengendalikan sistem, 
merencanakan 
program, menetapkan 

5.1 Mengkaji dan mengembangkan , konsepsi bisnis 
proses dibidang pengendalian mutu dengan 
berbagai metode standar.

5.2 Merumuskan program dan kebijakan teknis 
dibidang pengendalian mutu.

5.3 Membuat dan menetapkan peraturan, pedoman 
teknis dan bisnis proses pengendalian mutu.



KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

336

kebijakan teknis, serta 
memanfaatkan dampak 
guna peningkatan 
kualitas manajemen 
kinerja dibidang 
pengendalian mutu

5.4 Melakukan kaji ulang manajemen mutu bisnis 
proses untuk meningkatkan kinerja dibidang 
pengendalian mutu.

5.5 Mengembangkan manajemen sistem jaminan 
mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai 
dengan perkembangan organisasi.

5.6 Menjadi pembina teknis dan rujukan nasional 
terkait 

5.7 dengan informasi kinerja dibidang pengendalian 
mutu.

5.8 Mengembangkan dan memanfaatkan dampak 
dari bisnis proses dibidang pengendalian mutu.

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengendalian Mutu

Nama Kompetensi Proses Sertifikasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu HACCP

Kode Kompetensi B.24.2

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis 
data dan informasi Proses Sertifikasi Penerapan Sistem Jaminan 
Mutu HACCP, serta menyusun dan merumuskan rekomendasi
proses Sertifikasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu HACCP

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar 
Proses Sertifikasi 
Penerapan Sistem 
Jaminan Mutu HACCP.

1.1 Mampu memahami konsep dasar proses 
sertifikasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu 
HACCP, metode pengumpulan data, metode 
analisis, dan tata cara proses sertifikasi 
Penerapan Sistem Jaminan Mutu HACCP.

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
penyusunan proses sertifikasi Penerapan 
Sistem Jaminan Mutu HACCP.

1.3 Mampu mengumpulkan data proses sertifikasi 
Penerapan Sistem Jaminan Mutu HACCP.

1.4 Mengolah data proses sertifikasi penerapan 
system jaminan mutu HACC dengan bimbingan

2 Mampu menyusun proses 
sertifikasi Penerapan 
Sistem Jaminan Mutu 
HACCP sesuai dengan 
pedoman kerja/ petunjuk 
teknis

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, 
pengolahan, dan analisis data proses sertifikasi 
Penerapan Sistem Jaminan Mutu HACCP. 
Mampu melaksanakan tahapan penyusuan 
proses sertifikasi Penerapan Sistem Jaminan 
Mutu HACCP, 

2.2 Mampu menyusun proses sertifikasi Penerapan 
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Sistem Jaminan Mutu HACCP.
2.3 Mengolah data proses sertifikasi penerapan 

system jaminan mutu HACCP tanpa bimbingan

3 Kemampuan untuk 
merumuskan proses 
sertifikasi Penerapan 
Sistem Jaminan Mutu 
HACCP

3.1 Mampu merancang proses sertifikasi 
Penerapan Sistem Jaminan Mutu HACCP.

3.2 Mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan 
stakeholder terkait untuk melaksanakan proses 
sertifikasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu 
HACCP

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan proses sertifikasi 
Penerapan Sistem Jaminan Mutu HACCP

3.4 Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan 
sertifikasi penerapan system jaminan mutu 
HACCP

3.5 Menyusun konsep rekomendasi pengembangan 
penerapan sertifikasi penerapan system 
jaminan mutu HACCP

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat 
norma standar prosedur, 
kriteria proses sertifikasi 
Penerapan Sistem 
Jaminan Mutu HACCP.

4.1Mampu melakukan evaluasi terhadap proses 
sertifikasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu 
HACCP. mengetahui kelebihan dan kekurangan 
melakukan pengembangan atau perbaikan cara 
kerja (substansi yang lebih effektif/effisien

4.2Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, 
cara kerja yang dijadikan norma standar, 
prosedur, instrumen pelaksanaan proses 
sertifikasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu 
HACCP.

4.3Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
proses sertifikasi Penerapan Sistem Jaminan 
Mutu HACCP.

4.4Mengelaah dan memberikan rekomendasi 
perbaikan/ peningkatan kualitas pelaksanaan 
sertifikasi penerapan system jaminan mutu 
HACCP

5 Mengembangkan konsep, 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah
proses sertifikasi 
Penerapan Sistem 
Jaminan Mutu HACCP

5.1Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, 
kebijakan proses sertifikasi Penerapan Sistem 
Jaminan Mutu HACCP serta pelaksanaannya 
menemukenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikanya.

5.2Mengembangkan , konsep dan kebijakan proses 
sertifikasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu 
HACCP, meyakinkan stakeholder  dan
shareholder terkait untuk menerima konsep, dan 
kebijakan yang dikembangkan.

5.3Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
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implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam proses sertifikasi Penerapan Sistem 
Jaminan Mutu HACCP.

5.4Menetapkan kebijakan pengembangan 
pelaksanaan sertifikasi penerapan system 
jaminan mutu HACCP

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengendalian Mutu

Nama Kompetensi Penerapan Sistem Traceability

Kode Kompetensi B.24.3

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan,
menganalisis data dan informasi Penerapan Ketelusuran, serta 
menyusun dan merumuskan rekomendasi Penerapan Sistem 
Traceability

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep 
dasar Penerapan 
Sistem Traceability.

1.1 Mampu memahami konsep dasar Penerapan 
Sistem Traceability, metode pengumpulan data, 
metode analisis, dan tata cara Penerapan Sistem 
Traceability.

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
penyusunan Penerapan Sistem Traceability.

1.3 Mampu mengumpulkan data Penerapan Sistem 
Traceability.

1.4 Mengetahui metode pengolahan data penerapan 
system treaceability

1.5 Mengolah data penerapan system treaceability 
dengan bimbingan

2 Mampu menyusun 
Penerapan Sistem 
Traceability sesuai 
dengan pedoman 
kerja/ petunjuk teknis

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, 
dan analisis data Penerapan Sistem Traceability.

2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyusuan 
Penerapan Sistem Traceability. 

2.3 Megolah data penerapan system treaceability 
tanpa bimbingan

2.4 Mampu memahami metode identifikasi dan 
pengolahan data penerapan system treaceability
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2.5 Mampu menyusun konsep Penerapan Sistem 
Traceability.

3 Kemampuan untuk 
merumuskan 
Penerapan Sistem 
Traceability.

3.1 Mampu merancang Penerapan Sistem Traceability
3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan 

dukungan stakeholder terkait untuk melaksanakan 
Penerapan Sistem Traceability.

3.3 Mengevaluasi penerapan system treaceability
3.4 Mengalasis dan menyusun konsep rekomendasi 

pengembangan penerapan system treaceability
3.5 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 

yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan Penerapan Sistem Traceability.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur, 
kriteria Penerapan 
Sistem Traceability

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap Penerapan 
Sistem Traceability. mengetahui kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja (substansi yang lebih 
effektif/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan Penerapan Sistem 
Traceability

4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
Penerapan Sistem Traceability.

4.4 Menelaah dan merekomendasikan pengembangan 
penerapan system treaceability

4.5 Menyusun konsep dan rekomendasi 
pengembangan penerapan system treaceability

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, 
dan menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah
Penerapan Sistem 
Traceability

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan 
Penerapan Sistem Traceability serta 
pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikanya.

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
Penerapan Sistem Traceability, meyakinkan 
stakeholder  dan shareholder terkait untuk 
menerima konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam Penerapan Sistem Traceability.

5.4 Menetapkan Kebijakan pengembangan penerapan 
system treaceability
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengendalian Mutu

Nama Kompetensi Penanganan Kasus Pelanggaran Sistem Jaminan Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan

Kode Kompetensi B.24.4

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan,
menganalisis data dan informasi Penanganan Kasus 
Pelanggaran Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan, serta menyusun dan merumuskan rekomendasi
Penanganan Kasus Pelanggaran Sistem Jaminan Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep 
dasar Penanganan 
Kasus Pelanggaran 
Sistem Jaminan Mutu 
dan Keamanan Hasil 
Perikanan.

1.1 Mampu memahami konsep dasar Penanganan 
Kasus Pelanggaran Sistem Jaminan Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan, metode pengumpulan 
data, metode analisis, dan tata cara Penanganan 
Kasus Pelanggaran Sistem Jaminan Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan.

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan
penyusunan Penanganan Kasus Pelanggaran 
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan.

1.3 Mengumpulkan data Penanganan Kasus 
Pelanggaran Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan.

1.4 Mampu mengetahui dan memahami metode 
pengolahan data
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1.5 Mengolah data kasus pelanggaran system jaminan 
mutu dan keamanan hasil perikanan dengan 
bimbingan.

2 Mampu menyusun 
Penanganan Kasus 
Pelanggaran Sistem 
Jaminan Mutu dan 
Keamanan Hasil 
Perikanan sesuai 
dengan pedoman 
kerja/ petunjuk teknis

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, 
dan analisis data Penanganan Kasus Pelanggaran 
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan.

2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyusunan 
tahapan Penanganan Kasus Pelanggaran Sistem 
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 

2.3 Mampu menyusun Penanganan Kasus Pelanggaran 
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan.

2.4 Mengolah data kasus pelanggaran system jaminan 
mutu dan keamanan hasil perikanan tanpa 
bimbingan

2.5 Menyusun konsep penanganan dan penyelesaian 
kasus pelanggaran system jaminan mutu dan 
keamanan hasil perikanan.

3 Kemampuan untuk 
merumuskan 
Penanganan Kasus 
Pelanggaran Sistem 
Jaminan Mutu dan 
Keamanan Hasil 
Perikanan.

3.1 Merancang Penanganan Kasus Pelanggaran Sistem 
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan 
dukungan stakeholder terkait untuk melaksanakan
Penanganan Kasus Pelanggaran Sistem Jaminan 
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan Penanganan Kasus Pelanggaran 
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan.

3.4 Menganalisis kasus dan menyusun konsep 
rekomendasi penanganan dan penyelesaian kasus 
pelanggaran system jaminan mutu dan keamanan 
hasil perikanan

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur, 
kriteria Penanganan 
Kasus Pelanggaran 
Sistem Jaminan Mutu 
dan Keamanan Hasil 
Perikanan

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap Penanganan 
Kasus Pelanggaran Sistem Jaminan Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan. mengenali kelebihan 
dan kekurangan melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja (substansi yang lebih 
effektif/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan Penanganan Kasus 
Pelanggaran Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan.

4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait Penanganan 
Kasus Pelanggaran Sistem Jaminan Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan.
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4.4 Mengkonsep kebijakan penanganan dan 
penyelesaian kasus pelanggaran system jaminan 
mutu dan keamanan hasil perikanan.

4.5 Merekomendasikan langkah penanganan dan 
penyelesaian kasus pelanggaran system jaminan 
mutu dan keamanan hasil perikanan.

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, 
dan menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah  
Penanganan Kasus 
Pelanggaran Sistem 
Jaminan Mutu dan 
Keamanan Hasil 
Perikanan

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan 
Penanganan Kasus Pelanggaran Sistem Jaminan 
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta 
pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikanya.

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
Penanganan Kasus Pelanggaran Sistem Jaminan 
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, meyakinkan 
stakeholder  dan shareholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Sistem 
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

5.4 Menetapkan kebijakan penanganan dan 
penyelesaian kasus pelanggaran system jaminan 
mutu dan keamanan hasil perikanan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengendalian Mutu

Nama Kompetensi Proses Penerbitan Health Certificate (HC)

Kode Kompetensi B.24.5

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis 
data dan informasi Proses Penerbitan Health Certificate (HC), serta 
menyusun dan merumuskanrekomendasiProses Penerbitan Health 
Certificate (HC)

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep 
dasar Proses 
Penerbitan Health 
Certificate (HC).

1.1 Mampu memahami konsep dasar Proses Penerbitan 
Health Certificate (HC), metode pengumpulan data, 
metode analisis, dan tata cara Proses Penerbitan 
Health Certificate (HC).

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
penyusunan Proses Penerbitan Health Certificate 
(HC).

1.3 Mampu mengumpulkan data Proses Penerbitan 
Health Certificate (HC).

1.4 Mengetahui dan memahami metode pengolahan data 
Proses Penerbitan Health Certificate (HC).

1.5 Mengolah data Proses Penerbitan Health Certificate 
(HC) dengan bimbingan

2 Mampu menyusun 
Proses Penerbitan 
Health Certificate (HC) 
sesuai dengan 
pedoman kerja/ 
petunjuk teknis

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, 
dan analisis data Proses Penerbitan Health Certificate 
(HC).

2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyusuan Proses 
Penerbitan Health Certificate (HC). 

2.3 Mampu menyusun Proses Penerbitan Health 
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Certificate (HC).
2.4 Megolah data Proses Penerbitan Health Certificate 

(HC) tanpa bimbingan
2.5 Mengkaji dan mengeveluasi Proses Penerbitan Health 

Certificate (HC).

3 Kemampuan untuk 
merumuskan Proses 
Penerbitan Health 
Certificate (HC).

3.1 Mampu merancang Proses Penerbitan Health 
Certificate (HC).

3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan 
dukungan stakeholder terkait untuk melaksanakan 
Proses Penerbitan Health Certificate (HC).

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan Proses Penerbitan Health Certificate 
(HC).

3.4 Menganalisa hasil evaluasi Proses Penerbitan Health 
Certificate (HC).

3.5 Menyusun konsep rekomendasi perbaikan dan 
pengembangan proses penerbitan helath certificate 
(HC)

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur, 
kriteria Penerbitan 
Health Certificate (HC).

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap Penerbitan 
Health Certificate (HC). mengenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja (substansi yang lebih 
effektif/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan Penerbitan Health Certificate 
(HC).

4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait Penerbitan Health 
Certificate (HC).

4.4 Merekomendasikan perbaikan dan pengembangan 
proses penerbitan helath certificate (HC).

4.5 Menyusun konsep kebijakan pengembangan proses 
penerbitan helath certificate (HC)

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi 
serta pemecahan 
masalah Penerbitan 
Health Certificate (HC)

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan 
Penerbitan Health Certificate (HC) serta 
pelaksanaannya mengenali kelebihan dan kekurangan 
dan rekomendasi perbaikanya.

5.2 Mengembangkan , konsep dan kebijakan Penerbitan 
Health Certificate (HC), meyakinkan stakeholder  dan 
shareholder terkait untuk menerima konsep, dan 
kebijakan yang dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam Penerbitan Health Certificate (HC).

5.4 Menetapkan kebijakan pengembangan proses 
penerbitan helath certificate (HC)



KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

345

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengendalian Mutu

Nama Kompetensi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari Residu 
dan Bahan Berbahaya

Kode Kompetensi B.24.6

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan,
menganalisis data dan informasi Pengendalian Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan dari Residu dan Bahan Berbahaya, 
serta menyusun dan merumuskanrekomendasi Pengendalian 
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari Residu dan Bahan 
Berbahaya

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep 
dasar Pengendalian 
Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan dari 
Residu dan Bahan 
Berbahaya.

1.1 Mampu memahami konsep dasar Pengendalian 
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari Residu 
dan Bahan Berbahaya, metode pengumpulan data, 
metode analisis, dan tata cara Pengendalian Mutu 
dan Keamanan Hasil Perikanan dari Residu dan 
Bahan Berbahaya.

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
penyusunan Pengendalian Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan dari Residu dan Bahan Berbahaya.

1.3 Mampu mengumpulkan data Pengendalian Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan dari Residu dan Bahan 
Berbahaya.

1.4 Mampu memahami metode pengolahan data 
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan 
dari residu dan bahan berbahaya.

1.5 Mengolah data pengendalian mutu dan keamanan 
hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya
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dengan bimbingan.

2 Mampu menyusun 
Pengendalian Mutu 
dan Keamanan Hasil 
Perikanan dari Residu 
dan Bahan Berbahaya 
sesuai dengan 
pedoman kerja/ 
petunjuk teknis

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, 
dan analisis data Pengendalian Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan dari Residu dan Bahan Berbahaya.

2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyusuan 
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 
dari Residu dan Bahan Berbahaya. 

2.3 Mampu menyusun Pengendalian Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan dari Residu dan Bahan 
Berbahaya.

2.4 Memverifikasi data pengendalian mutu dan 
keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan 
berbahaya

2.5 Mengolah data pengendalian mutu dan keamanan 
hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya
tanpa bimbingan

3 Kemampuan untuk 
merumuskan 
Pengendalian Mutu 
dan Keamanan Hasil 
Perikanan dari Residu 
dan Bahan Berbahaya.

3.1 Mampu merancang Pengendalian Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan dari Residu dan Bahan 
Berbahaya.

3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan 
dukungan stakeholder terkait untuk melaksanakan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 
dari Residu dan Bahan Berbahaya.

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan dari Residu dan Bahan Berbahaya.

3.4 Menganalisis data pengendalian mutu dan 
keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan 
berbahaya

3.5 Menyusun konsep rekomendasi pengembangan dan 
perbaikan pengendalian mutu dan keamanan hasil 
perikanan dari residu dan bahan berbahaya

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur, 
kriteria Pengendalian 
Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan dari 
Residu dan Bahan 
Berbahaya.

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap Pengendalian 
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari Residu 
dan Bahan Berbahaya.mengetahui kelebihan dan 
kekurangan, melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja (substansi yang lebih 
effektif/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan Pengendalian Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan dari Residu dan Bahan 
Berbahaya.

4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait Pengendalian 
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari Residu 
dan Bahan Berbahaya.

4.4 Menelaah pengendalian mutu dan keamanan hasil 
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perikanan dari residu dan bahan berbahaya
4.5 Merekomendasikan langkah perbaikan dan 

pengembangan pengendalian mutu dan keamanan 
hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, dan 
menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan  Mutu dan 
Keamanan Hasil 
Perikanan dari Residu 
dan Bahan Berbahaya.

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, , konsep, kebijakan 
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 
dari Residu dan Bahan Berbahaya. serta 
pelaksanaannya dan dapat mengetahui kelebihan 
dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya.

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 
dari Residu dan Bahan Berbahaya, meyakinkan 
stakeholder  dan shareholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan dari Residu dan Bahan Berbahaya.

5.4 Menetapkan kebijakan perbaikan dan 
pengembangan pengendalian mutu dan keamanan 
hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengendalian Mutu

Nama Kompetensi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)

Kode Kompetensi B.24.7

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis 
data dan informasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB), serta 
menyusun dan merumuskan rekomendasiCara Penanganan Ikan 
Yang Baik (CPIB)

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep 
dasar Cara 
Penanganan Ikan 
Yang Baik (CPIB)

1.1 Mampu memahami konsep dasar Cara Penanganan 
Ikan Yang Baik (CPIB), metode pengumpulan data, 
metode analisis, dan tata cara Cara Penanganan Ikan 
Yang Baik (CPIB).

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
penyusunan Cara Penanganan Ikan Yang Baik 
(CPIB).

1.3 Mengidentifikasi dan mengumpulkan data Cara 
Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB).

1.4 Mampu mengetahui dan memahami metode 
pengolahan data penerapan cara karantina ikan yang 
baik.

1.5 Mengolah data penerapan cara karantina ikan yang 
baik dengan bimbingan.

2 Mampu menyusun 
Cara Penanganan 
Ikan Yang Baik 
(CPIB) sesuai dengan 

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, 
dan analisis data Cara Penanganan Ikan Yang Baik 
(CPIB).

2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyusuan Cara 
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pedoman kerja/ 
petunjuk teknis

Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB). 
2.3 Mampu menyusun Cara Penanganan Ikan Yang Baik 

(CPIB).
2.4 Mengevaluasi hasil penerapan cara penanganan ikan 

yang baik.
2.5 Menyusun konsep perbaikan dan pengembangan 

cara penanganan ikan yang baik

3 Kemampuan untuk 
merumuskan Cara 
Penanganan Ikan 
Yang Baik (CPIB).

3.1 Mampu merancang Registrasi UPI ke Negara Tujuan 
Ekspor.

3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan 
dukungan stakeholder terkait untuk melaksanakan 
Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB).

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan Cara Penanganan Ikan Yang Baik 
(CPIB).

3.4 Menganalisa penerapan cara penanganan ikan yang 
baik

3.5 Mengkonsep rekomendasi perbaikan dan 
pengembangan penerapan cara penanganan ikan 
yang baik.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur, 
kriteria Cara 
Penanganan Ikan 
Yang Baik (CPIB)

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap Cara 
Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB). mengetahui 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja (substansi 
yang lebih effektif/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan Cara Penanganan Ikan Yang 
Baik (CPIB).

4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait Cara 
Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB).

4.4 Menelaah penerapan cara penanganan ikan yang 
baik

4.5 Menyusun konsep kebijakan pengembangan 
penerapan cara penangnan ikan yang baik

4.6 Menyusun rekomendasi perbaikan dan 
pengembangan penerapan cara penanganan ikan 
yang baik

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, 
dan menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah
Cara Penanganan 
Ikan Yang Baik 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan 
Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) serta 
pelaksanaannya mengetahui kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikanya.

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan  Cara 
Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB), meyakinkan 
stakeholder  dan shareholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
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(CPIB) implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB).

5.4 Menetapkan kebijakan perbaikan dan pengembangan 
penerapan cara penanganan ikan yang baik.

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengendalian Mutu

Nama Kompetensi Pengawasan Mutu Produk Perikanan Domestik

Kode Kompetensi B.24.8

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan,
menganalisis data dan informasi Pengawasan Mutu Produk 
Perikanan Domestik, serta menyusun dan merumuskan
rekomendasi Pengawasan Mutu Produk Perikanan Domestik

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep 
dasar Pengawasan 
Mutu Produk Perikanan 
Domestik.

1.1 Mampu memahami konsep dasar Pengawasan 
Mutu Produk Perikanan Domestik, metode 
pengumpulan data, metode analisis, dan tata cara 
Pengawasan Mutu Produk Perikanan Domestik.

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
penyusunan Pengawasan Mutu Produk Perikanan 
Domestik.

1.3 Mengidentifikasi dan mengumpulkan data 
Pengawasan Mutu Produk Perikanan Domestik.

1.4 Mengolah data pengawasan mutu produk perikanan 
domestik dengan bimbingan

2 Mampu menyusun 
Pengawasan Mutu 
Produk Perikanan 
Domestik sesuai 
dengan pedoman kerja/
petunjuk teknis

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, 
dan analisis data Pengawasan Mutu Produk 
Perikanan Domestik.

2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyusuan 
Pengawasan Mutu Produk Perikanan Domestik. 

2.3 Mampu menyusun Pengawasan Mutu Produk 
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Perikanan Domestik.
2.4 Mengkaji data pengawasan mutu produk perikanan 

domestik
2.5 Menyusun konsep pengawasan mutu produk 

perikanan domestik

3 Kemampuan untuk 
merumuskan 
Pengawasan Mutu 
Produk Perikanan 
Domestik.

3.1 Mampu merancang Pengawasan Mutu Produk 
Perikanan Domestik.

3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan 
dukungan stakeholder terkait untuk melaksanakan
Pengawasan Mutu Produk Perikanan Domestik.

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan Pengawasan Mutu Produk Perikanan 
Domestik.

3.4 Menganalisis Penerapan pengawasan mutu produk 
perikanan domestik

3.5 Mengkonsep rekomendasi pengembangan 
pengawasan mutu produk perikanan domestik

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur, 
kriteria Pengawasan 
Mutu Produk Perikanan 
Domestik

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap Pengawasan 
Mutu Produk Perikanan Domestik. mengetahui 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 
(substansi yang lebih effektif/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan Pengawasan Mutu Produk 
Perikanan Domestik.

4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
Pengawasan Mutu Produk Perikanan Domestik.

4.4 Merekomendasikan perbaikan dan pengembangan 
pengawasan produk perikanan domestik

4.5 Menyusun konsep kebijakan pengembangan 
pengawasan mutu produk perikanan domestik

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, dan 
menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan 
masalahPengawasan 
Mutu Produk Perikanan 
Domestik 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan 
Pengawasan Mutu Produk Perikanan Domestik 
serta pelaksanaannya mengetahui kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikanya.

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan 
Pengawasan Mutu Produk Perikanan Domestik, 
meyakinkan stakeholder  dan shareholder terkait 
untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam Pengawasan Mutu Produk Perikanan 
Domestik.

5.4 Menetapkan kebijakan pengembangan 
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pengawasan mutu produk perikanan domestik

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengendalian Mutu

Nama Kompetensi Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan

Kode Kompetensi B.24.9

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan,
menganalisis data dan informasi Investigasi Kasus Penahanan/
Penolakan Produk Perikanan, serta menyusun dan merumuskan
rekomendasi Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk
Perikanan

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep 
dasar Investigasi 
Kasus Penahanan/
Penolakan Produk
Perikanan.

1.1 Mampu memahami konsep dasar Investigasi 
Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan, 
metode pengumpulan data, metode analisis, dan 
tata cara Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan 
Produk Perikanan.

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
penyusunan Investigasi Kasus Penahanan/
Penolakan Produk Perikanan.

1.3 Mengumpulkan data Investigasi Kasus 
Penahanan/Penolakan Produk Perikanan.

1.4 Mengolah data investigasi kasus penahanan/
penolakan produk perikanan dengan bimbingan

2 Mampu menyusun 
Investigasi Kasus 
Penahanan/Penolakan 
Produk Perikanan 

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan
,dan analisis data Investigasi Kasus Penahanan/
Penolakan Produk Perikanan.

2.2 Melaksanakan Investigasi Kasus Penahanan/
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sesuai dengan 
pedoman kerja/ 
petunjuk teknis

Penolakan Produk Perikanan. 
2.3 Mampu menyusun langkan/tahapan Investigasi 

Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan.
2.4 Mengevaluasi data investigasi kasus penahanan/

penolakan produk perikanan 

3 Kemampuan untuk 
merumuskan 
Investigasi Kasus 
Penahanan/Penolakan 
Produk Perikanan.

3.1 Mampu merancang Investigasi Kasus Penahanan/
Penolakan Produk Perikanan.

3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan 
dukungan stakeholder terkait untuk melaksanakan
Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk
Perikanan.

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan Investigasi Kasus Penahanan/
Penolakan Produk Perikanan.

3.4 Menganalisis Kasus penahanan/ penolakan 
produk perikanan

3.5 Menyusun konsep rekomendasi langkah 
investigasi kasus penahanan/penolakan produk 
perikanan

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur, 
kriteria Investigasi 
Kasus Penahanan
/Penolakan Produk
Perikanan

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap Investigasi 
Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan. 
menemukenali kelebihan dan kekurangan 
melakukan pengembangan atau perbaikan cara 
kerja (substansi yang lebih effektif/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan Investigasi Kasus 
Penahanan/Penolakan Produk Perikanan.

4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk 
Perikanan.

4.4 Merekomendasikan langkah/tahapan investigasi  
kasus penahanan/penolakan produk perikanan

4.5 Menyusun konsep kebijakan pengembangan 
investigasi kasus penahanan/penolakan produk 
perikanan

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, 
dan menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah
Investigasi Kasus 
Penahanan
/Penolakan Produk
Perikanan 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan 
Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk
Perikanan serta pelaksanaannya menemukenali 
kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikannya.

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan 
Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk
Perikanan, meyakinkan stakeholder  dan 
shareholder terkait untuk menerima konsep, dan 
kebijakan yang dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
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implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan 
Produk Perikanan.

5.4 Menetapkan kebijakan pengembangan investigasi 
kasus penahanan/penolakan produk perikanan

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengendalian Mutu

Nama Kompetensi Registrasi UPI ke Negara Tujuan Ekspor

Kode Kompetensi B.24.10

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis 
data dan informasi Registrasi UPI ke Negara Tujuan Ekspor, serta 
menyusun dan merumuskanrekomendasiRegistrasi UPI ke Negara 
Tujuan Ekspor

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep 
dasar Registrasi UPI 
ke Negara Tujuan 
Ekspor.

1.1 Mampu memahami konsep dasar Registrasi UPI ke 
Negara Tujuan Ekspor, metode pengumpulan data, 
metode analisis, dan tata cara Registrasi UPI ke 
Negara Tujuan Ekspor.

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
penyusunan Registrasi UPI ke Negara Tujuan Ekspor.

1.3 Mengidentifikasi dan mengumpulkan data Registrasi 
UPI ke Negara Tujuan Ekspor.

1.4 Mengolah data registrasi UPI ke Negara tujuan ekspor 
dengan bimbingan.

2 Mampu menyusun 
Registrasi UPI ke 
Negara Tujuan Ekspor 
sesuai dengan 
pedoman kerja/ 
petunjuk teknis

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan 
analisis data Registrasi UPI ke Negara Tujuan Ekspor.

2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyusunan Registrasi 
UPI ke Negara Tujuan Ekspor. 

2.3 Menyusun Konsep tahapan Registrasi UPI ke Negara 
Tujuan Ekspor.
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2.4 Mengevaluasi data registrasi UPI ke Negara tujuan 
ekspor

3 Kemampuan untuk 
merumuskan 
Registrasi UPI ke 
Negara Tujuan 
Ekspor.

3.1 Mampu merancang Registrasi UPI ke Negara Tujuan 
Ekspor.

3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan 
stakeholder terkait untuk melaksanakan Registrasi UPI 
ke Negara Tujuan Ekspor.

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang 
timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan 
Registrasi UPI ke Negara Tujuan Ekspor.

3.4 Mengkonsep rekomendasi pengembangan registrasi 
UPI ke Negara tujuan ekspor

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur, 
kriteria Registrasi UPI 
ke Negara Tujuan 
Ekspor.

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap Registrasi UPI ke 
Negara Tujuan Ekspor. menemu kenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan 
cara kerja (substansi yang lebih effektif/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan Registrasi UPI ke Negara 
Tujuan Ekspor.

4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait Registrasi UPI ke 
Negara Tujuan Ekspor

4.4 Merekomendasikan pengembangan registrasi UPI ke 
Negara tujuan ekspor

4.5 Membuat konsep kebijakan pengembangan registrasi 
UPI ke Negara tujuan ekspor.

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, 
dan menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah
Registrasi UPI ke 
Negara Tujuan 
Ekspor.

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan 
Registrasi UPI ke Negara Tujuan Ekspor serta 
pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikanya.

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan  Registrasi 
UPI ke Negara Tujuan Ekspor, meyakinkan stakeholder  
dan shareholder terkait untuk menerima konsep, dan 
kebijakan yang dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam Registrasi UPI ke Negara Tujuan Ekspor.

5.4 Menetapkan kebijakan pengembangan registrasi UPI 
ke Negara tujuan ekspor.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengendalian Mutu

Nama Kompetensi Pengawasan Mutu Produk Perikanan yang masuk ke Wilayah RI

Kode Kompetensi B.24.11

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan,
menganalisis data dan informasi Pengawasan Mutu Produk 
Perikanan yang Masuk ke Wilayah RI, serta menyusun dan 
merumuskan rekomendasi Pengawasan Mutu Produk Perikanan 
yang Masuk ke Wilayah RI

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep 
dasar Pengawasan 
Mutu Produk 
Perikanan yang Masuk 
ke Wilayah RI.

1.1 Mampu memahami konsep dasar Pengawasan Mutu 
Produk Perikanan yang Masuk ke Wilayah RI, metode 
pengumpulan data, metode analisis, dan tata cara 
Pengawasan Mutu Produk Perikanan yang Masuk ke 
Wilayah RI.

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
penyusunan Pengawasan Mutu Produk Perikanan 
yang Masuk ke Wilayah RI.

1.3 Mengidentifikasi dan mengumpulkan data 
Pengawasan Mutu Produk Perikanan yang Masuk ke 
Wilayah RI.

1.4 Mengolah data penerapan pengawasan mutu produk 
perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI
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2 Mampu menyusun 
Pengawasan Mutu 
Produk Perikanan 
yang Masuk ke 
Wilayah RI sesuai 
dengan pedoman
kerja/ petunjuk teknis

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, 
dan analisis data Pengawasan Mutu Produk 
Perikanan yang Masuk ke Wilayah RI.

2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyusunan 
Pengawasan Mutu Produk Perikanan yang Masuk ke 
Wilayah RI. 

2.3 Mengevaluasi data penerapan pengawasan mutu 
produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI

2.4 Mampu menyusun konsep pelaksanaan Pengawasan 
Mutu Produk Perikanan yang Masuk ke Wilayah RI.

2.5 Menyusun konsep tahapan pengawasan mutu produk 
perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI

3 Kemampuan untuk 
merumuskan 
Pengawasan Mutu 
Produk Perikanan 
yang Masuk ke 
Wilayah RI.

3.1 Mampu merancang Pengawasan Mutu Produk 
Perikanan yang Masuk ke Wilayah RI.

3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan 
dukungan stakeholder terkait untuk melaksanakan
Pengawasan Mutu Produk Perikanan yang Masuk ke 
Wilayah RI.

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan Pengawasan Mutu Produk Perikanan 
yang Masuk ke Wilayah RI.

3.4 Mengkonsep rekomendasi pengembangan 
pengawasan produk perikanan yang masuk ke dalam 
wilayah RI.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur, 
kriteria Pengawasan 
Mutu Produk 
Perikanan yang Masuk 
ke Wilayah RI

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap Pengawasan 
Mutu Produk Perikanan yang Masuk ke Wilayah RI. 
mengetahui kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja (substansi 
yang lebih effektif/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan Pengawasan Mutu Produk 
Perikanan yang Masuk ke Wilayah RI.

4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait Pengawasan 
Mutu Produk Perikanan yang Masuk ke Wilayah RI.

4.4 Memberikan rekomendasi pengembangan 
pengawasan mutu produk perikanan yang masuk ke 
dalam wilayah RI

4.5 Membuat konsep kebijakan perbaikan/pengembangan 
pengawasan mutu produk perikanan yang masuk ke 
dalam wilayah RI

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, dan 
menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan 
Pengawasan Mutu Produk Perikanan yang Masuk ke 
Wilayah RI serta pelaksanaannya mengetahui 
kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikanya.
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pemecahan masalah
Pengawasan Mutu 
Produk Perikanan 
yang Masuk ke 
Wilayah RI 

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan  
Pengawasan Mutu Produk Perikanan yang Masuk ke 
Wilayah RI, meyakinkan stakeholder  dan shareholder 
terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan 
yang dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam Pengawasan Mutu Produk Perikanan yang 
Masuk ke Wilayah RI.

5.4 Menetapkan kebijakan perbaikan/pengembangan 
pengawasan mutu produk perikanan yang masuk ke 
dalam wilayah RI.

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengendalian Mutu

Nama Kompetensi Lokasi yang terkendali Kesegaran Ikan

Kode Kompetensi B.24.12

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan,
menganalisis data dan informasi Lokasi yang terkendali 
Kesegaran Ikan, serta menyusun dan merumuskan rekomendasi
Lokasi yang terkendali Kesegaran Ikan

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep 
dasar Lokasi yang 
terkendali Kesegaran 
Ikan.

1.1 Mampu memahami konsep dasar Lokasi yang 
terkendali Kesegaran Ikan, metode pengumpulan 
data, metode analisis, dan tata cara Lokasi yang 
terkendali Kesegaran Ikan.

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
penyusunan Lokasi yang terkendali Kesegaran Ikan.

1.3 Mengidentifikasi dan mengumpulkan data lokasi yang 
terkendali Kesegaran Ikan.

2 Mampu menyusun 
Lokasi yang terkendali 
Kesegaran Ikan sesuai 
dengan pedoman 

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, 
dan analisis data Lokasi yang terkendali Kesegaran 
Ikan.

2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyusuan Lokasi 
yang terkendali Kesegaran Ikan. 
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kerja/ petunjuk teknis 2.3 Mampu menyusun Lokasi yang terkendali Kesegaran 
Ikan.

3 Kemampuan untuk 
merumuskan Lokasi 
yang terkendali 
Kesegaran Ikan.

3.1 Mampu merancang Lokasi yang terkendali 
Kesegaran Ikan.

3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan 
dukungan stakeholder terkait untuk melaksanakan
Lokasi yang terkendali Kesegaran Ikan.

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan Lokasi yang terkendali Kesegaran Ikan.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur, 
kriteria Lokasi yang 
terkendali Kesegaran 
Ikan

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap Lokasi yang 
terkendali Kesegaran Ikan. Dapat mengenali 
kelebihan dan kekurangan melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja (substansi 
yang lebih effektif/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan Lokasi yang terkendali 
Kesegaran Ikan.

4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait Lokasi yang 
terkendali Kesegaran Ikan.

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, dan 
menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah
Lokasi yang terkendali 
Kesegaran Ikan

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan 
Lokasi yang terkendali Kesegaran Ikan serta 
pelaksanaannya mengetahui kelebihan dan 
kekurangan dan rekomendasi perbaikanya.

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan  Lokasi yang 
terkendali Kesegaran Ikan, meyakinkan stakeholder  
dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori
dan kebijakan yang dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam Lokasi yang terkendali Kesegaran Ikan.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Pengendalian Mutu

Nama Kompetensi Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan negara 
Tujuan Ekspor

Kode Kompetensi B.24.13

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis 
data dan informasi Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara 
Mitra dan negara tujuan Ekspor, serta menyusun dan merumuskan
rekomendasi Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra 
dan negara Tjuan Ekspor

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep 
dasar Harmonisasi 
Persyaratan/Ketentuan 
Negara Mitra dan 
negara Tujuan Ekspor.

1.1 Mampu memahami konsep dasar harmonisasi 
persyaratan/ketentuan negara mitra dan negara 
tujuan ekspor, metode pengumpulan data, metode 
analisis, dan tata cara harmonisasi persyaratan/
ketentuan negara mitra dan negara tujuan ekspor.

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
penyusunan harmonisasi persyaratan/ketentuan 
negara mitra dan negara tujuan ekspor.

1.3 Mengidentifikasi dan mengumpulkan data 
harmonisasi persyaratan/ketentuan negara mitra 
dan negara tujuan ekspor.

1.4 Mengolah data harmonisasi persyaratan/ketentuan 
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negara mitra dan negara tujuan ekspor.

2 Mampu menyusun 
Harmonisasi 
Persyaratan/Ketentuan 
Negara Mitra dan 
negara Tujuan Ekspor 
sesuai dengan 
pedoman kerja/ 
petunjuk teknis

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, 
dan analisis data harmonisasi persyaratan/
ketentuan negara mitra dan negara tujuan ekspor.

2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyusuan 
harmonisasi persyaratan/ketentuan negara mitra 
dan negara tujuan ekspor. 

2.3 Menyusun konsep langkah/tahapan harmonisasi 
persyaratan/ketentuan negara mitra dan negara 
tujuan ekspor.

2.4 Mengevaluasi data harmonisasi persyaratan/
etentuan negara mitra dan negara tujuan ekspor

3 Kemampuan untuk 
merumuskan 
Harmonisasi 
Persyaratan/Ketentuan 
Negara Mitra dan 
negara Tujuan Ekspor.

3.1 Mampu merancang Harmonisasi Persyaratan/
Ketentuan Negara Mitra dan negara Tujuan 
Ekspor.

3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan 
dukungan stakeholder terkait untuk melaksanakan
harmonisasi persyaratan/ketentuan negara mitra 
dan negara tujuan ekspor.

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan harmonisasi persyaratan/ketentuan 
negara mitra dan negara tujuan ekspor.

3.4 Menyusun konsep rekomendasi perbaikan dan 
pengembangan pelaksanaan harmonisasi 
persyaratan/ketentuan negara mitra dan negara 
tujuan ekspor.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur, 
kriteria Harmonisasi 
Persyaratan/Ketentuan 
Negara Mitra dan 
negara Tujuan Ekspor

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap Harmonisasi 
Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan negara 
Tujuan Ekspor. Dapat mengenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja (substansi yang lebih 
effektif/effisien

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan harmonisasi persyaratan/
ketentuan negara mitra dan negara tujuan ekspor.

4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder terkait 
Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra 
dan negara Tujuan Ekspor.

3.5 Memberikan rekomendasi perbaikan/
pengembangan pelaksanaan harmonisasi 
persyaratan/ketentuan negara mitra dan negara 
tujuan ekspor.

3.6 Membuat konsep kebijakan pengembangan 
pelaksanaan harmonisasi persyaratan/ketentuan 
negara mitra dan negara tujuan ekspor.
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5 Mengembangkan 
konsep,  kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi 
serta pemecahan 
masalah Harmonisasi 
Persyaratan/Ketentuan 
Negara Mitra dan 
negara Tujuan Ekspor

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan 
harmonisasi persyaratan/ketentuan negara mitra 
dan negara tujuan ekspor serta pelaksanaannya 
mengetahui kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikannya.

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan 
harmonisasi persyaratan/ketentuan negara mitra 
dan negara tujuan ekspor, meyakinkan stakeholder 
dan shareholder terkait untuk menerima konsep, 
dan kebijakan yang dikembangkan.

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam harmonisasi persyaratan/ketentuan negara 
mitra dan negara tujuan ekspor.

5.4 Menetapkan kebijakan pengembangan 
pelaksanaan harmonisasi persyaratan/ketentuan 
negara mitra dan negara tujuan ekspor.

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Standardisasi Sistem

Nama Kompetensi Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

Kode Kompetensi B.25.1

Definisi Kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinir dan memonitor 
pengembangan dan pengelolaan standar penilaian kesesuaian, 
serta kemampuan untuk memastikan bahwa lingkup unit kerja 
otoritas kompeten memenuhi standar dan kepatuhan atas standar 
kinerja sesuai kebijakan teknis, prosedur operasi, dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami ketentuan 
peraturan perundang-
undangan dibidang 
perikanan dan 
karantina ikan, serta 
mampu menerapkan 
dan memelihara 
konsistensi terhadap 
kriteria persyaratan 
standar teknis, 
manajemen mutu dan 

1.1 Mampu mengetahui dan menjelaskan ruang lingkup 
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang 
perikanan dan karantina ikan dibidang standardisasi 
sistem dan kepatuhan.

1.2 Mengetahui secara umum tentang sistem operasi 
karantina ikan dan keamanan hayati serta 
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan 

1.3 Mampu mengetahui dan menjelaskan dokumen 
panduan mutu sebagai prasyarat proses akreditasi. 

1.4 Mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi 
informasi untuk kepentingan bisnis proses dibidang 
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kepatuhan atas 
standar kinerja 
pemasukan dan 
pengeluaran

standardisasi sistem dan kepatuhan.
1.5 Memfasilitasi dan mengarahkan penerapan prosedur 

operasi dan manual.
1.6 Mengidentifikasi pelanggaran, mencatat dan 

melaporkan ketidaksesuaian terkait dengan kepatuhan
1.7 Memberikan saran-saran atas sistem yang sudah 

berjalan agar sistem recording dapat lebih baik.

2 Mengidentifikasi, 
memverifikasi, 
menguji, mengalisis, 
dan meminimalisir 
risiko, audit internal 
dengan menggunakan 
teknik dan metode 
standar, serta mampu 
menyelesaikan 
permasalahan teknis 
penerapan standar 
sistem, manajemen 
mutu dan kepatuhan 
atas standar kinerja 
pemasukan dan 
pengeluaran

2.1 Mampu menjelaskanperalatan dan sarana teknis serta 
dokumen panduan mutu lingkup otoritas kompeten dan 
sistem manajemen mutu.

2.2 Mengidentifikasi, memverifikasi, menganalisis risiko, 
monitoring kepatuhan terhadap penerapan sistem 
manajemen mutu dengan berbagai prosedur, teknik 
dan metode standar.

2.3 Mampu menjelaskan langkah-langkah penyelesaikan 
masalah yang berhubungan dengan tanggung jawab 
administrasi dan teknis dalam rangka penerapan 
standar sistem dan kepatuhan berdasarkan teknis dan 
metodologi analisis.

2.4 Menyusun dan mengorganisasikan team kerja efektif 
(teamwork) dalam rangka meningkatkan konsistensi 
penerapan standardisasi sistem dan kepatuhan.

2.5 Memiliki keterampilan dalam menganalisis kriteria 
persyaratan teknis akreditasi sistem

2.6 Memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman proses 
kerja untuk dijadikan bahan pertimbangan unit kerja 
dalam segala upaya efisiensi atas proses, biaya, waktu 
dan sumber daya.

2.7 Mengidentifikasi untuk memvalidasi dan menganalisis 
data/ informasi/ dokumen pendukung yang diperlukan 
untuk menyusun konsep pembuatan atau perubahan 
atas sistem, kebijakan dan standar prosedur operasi.

3 Memahami bisnis 
proses, serta mampu 
memberlakukan 
ketentuan teknis, dan 
mengembangkan 
bisnis proses 
penerapan standar 
sistem, manajemen 
mutu, dan kepatuhan 
atas standar kinerja 
pemasukan dan 
pengeluaran

3.1 Mengelola proses penerpan dan pengembangan 
sistem, kebijakan teknis, dan standar prosedur operasi 
dan melakukan analisis informasi terhadap keluaran 
bisnis proses standardisasi sistem dan kepatuhan.

3.2 Mampu memanfaatkan informasi, mengevaluasi dan 
analisis serta melaporkan penyimpangan terhadap 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi kinerja 
bisnis proses standardisasi sistem dan kepatuhan

3.3 Mampu membuat berbagai konsep, rekomendasi 
teknis untuk menghasilkan strategi bisnis proses/
prosedur kerja baru pada lingkup bidang tanggung 
jawabnya yang didasarkan pada pengetahuan dan 
pengalaman bisnisnya dalam penerapan standardisasi 
sistem dan kepatuhan. 

3.4 Mereview dan mengusulkan konsep pembuatan atau 
perubahan atas sistem, kebijakan teknis dan standar 
prosedur operasi.
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3.5 Mampu bekerja dalam tim secara efektif dan efisien 
untuk mencapai kinerja bisnis proses dalam penerapan 
sistem manajemen mutu.

3.6 Mengevaluasi sistem, kebijakan dan standar prosedur 
operasi yang berlaku sekarang dan mengusulkan 
tindakan perbaikan agar sesuai dengan kondisi terkini. 

3.7 Menerapkan strategi komunikasi, menyebarluaskan 
informasi, dan bimbingan teknis sistem manajeme 
mutu kepada lingkup unit kerja otoritas kompeten dan 
stakeholders.

3.8 Membuat sistem jejaring kerja (networking) yang efektif 
dan efisien dalam proses bisnis sistem manajemen 
mutu.

3.9 Melakukan review dan mengusulkan laporan hasil 
pemantauan lingkup kerja otoritas kompeten, dan 
rekomendasi strategis yang berhubungan dengan 
temuan mengenai kepatuhan  dalam menerapkan 
kebijakan dan peraturan perundangan sesuai dengan 
ketentuan (baik internal maupun eksternal) yang 
berlaku. 

4 Menganalisis dan 
memberikan 
rekomendasi teknis 
serta mampu 
mengukur dampak dari 
bisnis proses, serta 
melakukan kaji ulang 
sistem manajemen  
guna peningkatan 
kualitas kinerja bisnis 
proses penerapan 
standar sistem, 
manajemen mutu, dan 
kepatuhan atas 
standar kinerja 
pemasukan dan 
pengeluaran

4.1 Memberikan analisis dan rekomendasi untuk perbaikan 
dan penyempurnaan bisnis proses penerapan sistem 
manajemen mutu.

4.2 Mengevaluasi bisnis proses secara menyeluruh untuk 
menyempurnakan sistem manajemen mutu secara 
terintegrasi, dan desain organisasi yang selaras 
dengan visi, misi dan sasaran organisasi. 

4.3 Menetapkan strategi dan melakukan koordinasi dalam 
rangka pelaksanaan dan tindak lanjut audit eksternal, 
namun tidak terbatas pada hanya pada penyelesaian 
masalah terkait temuan audit, tetapi juga terkait 
dengan penyelesaian masalah potensi risiko dari 
temuan audit yang menyebabkan suspend atau 
banded.

4.4 Mereview dan menetapkan consent dan rekomendasi 
teknis kepada satuan kerja lain dalam 
merumuskan/melakukan perubahan/revisi terhadap 
peraturan perundangan perikanan, dan karantina ikan 
yang terkait dengan tanggung jawab unit kerja otoritas 
kompeten untuk memastikan seluruh peraturan 
perundangan yang terkait dengan karantina ikan dan 
keamanan hayati serta pengendalian mutu dan 
keamanan hasil perikanan telah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

4.5 Terlibat dalam aktivitas dengan berbagai pihak lain di 
luar organisasi untuk menghasilkan peluang dan 
strategi bisnis proses penerapan sistem manajemen 
mutu.

4.6 Memastikan terselenggaranya manajemen risiko terkait 
dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang 
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mampu mengindentifikasikan, merespon risiko dan 
potensi risiko yang berdampak terhadap pelaksanaan 
fungsi karantina ikan dan pengendalian mutu.

4.7 Mengembangkan hubungan kerjasama teknis secara 
terintegrasi dengan pihak lain terkait di luar lingkup 
tanggung jawabnya untuk menghasilkan peluang, atau 
pun menghasilkan strategi dan aplikasi kerjasama 
teknis antar organisasi yang lebih efisien dan 
menguntungkan semua pihak.

4.8 Melakukan kaji ulang sistem manajemen mutu 
4.9 Mengkaji dan mengembangkan ,konsep, teknik dan 

metode standar dan memanfaatkan dampak keluaran 
penerapan sistem manajemen mutu.

5 Mengkaji dan 
mengembangkan, 
konsepsi, teknik dan 
metode standar, serta 
mengendalikan sistem, 
merencanakan 
program, menetapkan 
kebijakan teknis, serta 
memanfaatkan 
dampak guna 
peningkatan kualitas 
kinerja penerapan 
standar sistem, 
manajemen mutu, dan 
kepatuhan pemasukan 
dan pengeluaran

5.1 Mengkaji dan mengembangkan ,konsepsi bisnis proses 
penerapan sistem manajemen mutu dengan berbagai 
metode standar.

5.2 Merumuskan program dan kebijakan teknis sistem 
manajemen mutu.

5.3 Membuat dan menetapkan peraturan, pedoman teknis 
dan bisnis proses sistem manajemen mutu.

5.4 Melakukan kaji ulang sistem manajemen mutu untuk 
perbaikan sistem.

5.5 Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai 
dengan perkembangan organisasi.

5.6 Mampu menjadi pembina teknis dan rujukan nasional 
terkait dengan sistem manajemen mutu lingkup otoritas 
kompeten

5.7 Mengembangkan dan memanfaatkan dampak dari 
bisnis proses sistem manajemen mutu.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Standardisasi Sistem

Nama Kompetensi Proses Penerapan Sistem Jaminan Mutu ISO

Kode Kompetensi B.25.2

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis 
data dan Informasi Proses Penerapan Sistem Jaminan Mutu ISO, 
serta menyusun dan merumuskanrekomendasi Proses Penerapan 
Sistem Jaminan Mutu ISO

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar 
Proses Penerapan Sistem 
Jaminan Mutu ISO

1.1 Mampu memahami konsep dasar Proses 
Penerapan Sistem Jaminan Mutu ISO, metode 
pengumpulan data, metode analisis, dan tata 
cara Proses Penerapan Sistem Jaminan Mutu 
ISO;

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
penyusunan Proses Penerapan Sistem Jaminan 
Mutu ISO;

1.3 Mengidentifikasi dan mengumpulkan data Proses 
Penerapan Sistem Jaminan Mutu ISO

1.4 Mengolah data Penerapan Sistem Jaminan Mutu 
ISO dengan bimbingan
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2 Mampu menyusun Proses 
Penerapan Sistem Jaminan 
Mutu ISO sesuai dengan 
pedoman kerja/ petunjuk 
teknis

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, 
pengolahan, dan analisis data Proses Penerapan 
Sistem Jaminan Mutu ISO; 

2.2 Melaksanakan tahapan penyusunan Proses 
Penerapan Sistem Jaminan Mutu ISO;

2.3 Menyusun konsep proses Penerapan Sistem 
Jaminan Mutu ISO.

2.4 Mengevaluasi data Penerapan Sistem Jaminan 
Mutu ISO

3 Kemampuan untuk 
merumuskan Proses 
Penerapan Sistem Jaminan 
Mutu ISO

3.1 Merancang Proses Penerapan Sistem Jaminan 
Mutu ISO;

3.2 Mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan 
stakeholder terkait untuk melaksanakan Proses 
Penerapan Sistem Jaminan Mutu ISO;

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan Proses Penerapan Sistem Jaminan 
Mutu ISO.

3.4 Menganalisis hasil evaluasi Penerapan Sistem 
Jaminan Mutu ISO

3.5 Membuat konsep rekomendasi perbaikan/
pengembangan Penerapan Sistem Jaminan Mutu 
ISO

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun perangkat norma 
standar prosedur, kriteria 
Proses Penerapan Sistem 
Jaminan Mutu ISO

4.1 Mengevaluasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu 
ISO. mengetahui kelebihan dan kekurangan 
melakukan pengembangan atau perbaikan cara 
kerja (substansi yang lebih effektif/effisien;

4.2 Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja 
yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan Proses Penerapan 
Sistem Jaminan Mutu ISO;

4.3 Memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait Proses 
Penerapan Sistem Jaminan Mutu ISO.

4.4 Membuat konsep kebijakan pengembangan 
Penerapan Sistem Jaminan Mutu ISO

4.5 Menelaah dan merekomendasikan perbaikan/
pengembangan Penerapan Sistem Jaminan Mutu 
ISO

5 Mengembangkan konsep, 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah
Proses Penerapan Sistem 
Jaminan Mutu ISO

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis,konsep, kebijakan 
Proses Penerapan Sistem Jaminan Mutu ISO 
serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan 
dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya;

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan  Proses 
Penerapan Sistem Jaminan Mutu ISO, 
meyakinkan stakeholder  dan shareholder terkait 
untuk menerima konsep, dan kebijakan yang 
dikembangkan;
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5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam Proses Penerapan Sistem Jaminan Mutu 
ISO.

5.4 Menetapkan kebijakan pengembangan 
Penerapan Sistem Jaminan Mutu ISO

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Standardisasi Sistem

Nama Kompetensi Tugas dan Fungsi Otoritas Kompeten

Kode Kompetensi B.25.3

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis 
data dan Informasi Tugas dan Fungsi Otoritas Kompeten, serta 
menyusun dan merumuskanrekomendasi Operasionalisasi Otoritas 
Kompeten

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep 
dasar Tugas dan Fungsi 
Otoritas Kompeten.

1.1 Mampu memahami konsep dasar Tugas dan Fungsi 
Otoritas Kompeten, metode pengumpulan data, metode 
analisis, dan tata cara Tugas dan Fungsi Otoritas 
Kompeten;

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
penyusunan Tugas dan Fungsi Otoritas Kompeten;

1.3 Mengumpulkan data Tugas dan Fungsi Otoritas 
Kompeten.
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2 Mampu menyusun 
Tugas dan Fungsi 
Otoritas Kompeten 
sesuai dengan pedoman 
kerja/ petunjuk teknis

2.1 Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis 
data Tugas dan Fungsi Otoritas Kompeten; 

2.2 Melaksanakan tahapan penyusunan Tugas dan Fungsi 
Otoritas Kompeten;

2.3 Menyusun Tugas dan Fungsi Otoritas Kompeten.

3 Kemampuan untuk 
merumuskan Tugas dan 
Fungsi Otoritas 
Kompeten

3.1 Merancang Tugas dan Fungsi Otoritas Kompeten;
3.2 Mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan 

stakeholder terkait untuk melaksanakan Tugas dan 
Fungsi Otoritas Kompeten;

3.3 Memecahkan masalah teknis operasional yang timbul 
dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Tugas 
dan Fungsi Otoritas Kompeten

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur, 
kriteria Tugas dan 
Fungsi Otoritas 
Kompeten.

4.1 Mengevaluasi terhadap Tugas dan Fungsi Otoritas 
Kompeten. mengetahui kelebihan dan kekurangan 
melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja 
(substansi yang lebih effektif/effisien;

4.2 Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang 
dijadikan norma standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan Tugas dan Fungsi Otoritas Kompeten;

4.3 Memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait Tugas dan Fungsi Otoritas 
Kompeten.

4.4 Mengkaji ulang operasionalisasi otoritas kompeten dan 
memberikan rekomendasi optimalisasi operasional 
otoritas kompeten

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi 
serta pemecahan 
masalah Tugas dan 
Fungsi Otoritas 
Kompeten

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan Tugas 
dan Fungsi Otoritas Kompeten serta pelaksanaannya 
menemu kenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikannya;

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan Tugas dan 
Fungsi Otoritas Kompeten, meyakinkan stakeholder  dan 
shareholder terkait untuk menerima konsep, dan 
kebijakan yang dikembangkan;

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam 
Tugas dan Fungsi Otoritas Kompeten.

5.4 Menetapkan kebijakan pelaksanaan operasional, ruang 
lingkup dan sasaran mutu dari otoritas kompeten

5.5 Mengkaji dan merekomendasikan pengembangan dalam 
rangka perbaikan berkelanjutan operasional otoritas 
kompeten.
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KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Standardisasi Sistem

Nama Kompetensi Kepatuhan Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Perikanan

Kode Kompetensi B.25.4

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis 
data dan Informasi Kepatuhan Pemasukan dan Pengeluaran Hasil 
Perikanan, serta menyusun dan merumuskanrekomendasi
Kepatuhan Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Perikanan

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep 
dasar Kepatuhan 
Pemasukan dan 
Pengeluaran Hasil 
Perikanan

1.1 Mampu memahami konsep dasar Kepatuhan 
Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Perikanan, 
metode pengumpulan data, metode analisis, dan tata 
cara Kepatuhan Pemasukan dan Pengeluaran Hasil 
Perikanan;

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
penyusunan Kepatuhan Pemasukan dan 
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Pengeluaran Hasil Perikanan;
1.3 Mengidentifikasi dan mengumpulkan data Kepatuhan 

Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Perikanan.
1.4 Mengolah data kepatuhan pemasukan dan 

pengeluaran hasil perikanan

2 Mampu menyusun 
Kepatuhan Pemasukan 
dan Pengeluaran Hasil 
Perikanan sesuai 
dengan pedoman kerja/ 
petunjuk teknis

2.1 Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan 
analisis data Kepatuhan Pemasukan dan 
Pengeluaran Hasil Perikanan; 

2.2 Melaksanakan tahapan penyusunan Kepatuhan 
Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Perikanan; 

2.3 Mampu menyusun konsep evaluasi Kepatuhan 
Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Perikanan

3 Kemampuan untuk 
merumuskan Kepatuhan 
Pemasukan dan 
Pengeluaran Hasil 
Perikanan

3.1 Merancang metode evaluasi Kepatuhan Pemasukan 
dan Pengeluaran Hasil Perikanan;

3.2 Menyusun konsep rekomendasi metode evaluasi 
kepatuhan pemasukan dan pengeluaran hasil 
perikanan

3.3 Mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan 
stakeholder terkait untuk melaksanakan Kepatuhan 
Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Perikanan;

3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional 
yang timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan Kepatuhan Pemasukan dan
Pengeluaran Hasil Perikanan.

3.5 Menganalisis hasil evaluasi kepatuhan internal dan 
eksternal terhadap pelaksanaan pemasukan dan 
pengeluaran hasil perikanan

3.6 Membuat konsep rekomendasi tindaklanjut hasil 
evaluasi kepatuhan terhadap pelaksanaan 
pemasukan dan pengeluaran hasil perikanan

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur, 
kriteria Kepatuhan 
Pemasukan dan 
Pengeluaran Hasil 
Perikanan

4.1 Mengevaluasi terhadap Kepatuhan Pemasukan dan 
Pengeluaran Hasil Perikanan. mengetahui kelebihan 
dan kekurangan melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja (substansi yang lebih 
effektif/effisien;

4.2 Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang 
dijadikan norma standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan Kepatuhan Pemasukan dan 
Pengeluaran Hasil Perikanan;

4.3 Memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait Kepatuhan Pemasukan 
dan Pengeluaran Hasil Perikanan.

4.4 Mengkaji metode evaluasi kepatuhan internal dan 
eksternal terhadap pelaksanaan pemasukan dan 
pengeluaran hasil perikanan

4.5 Memberikan rekomendasi tindaklanjut hasil evaluasi 
kepatuhan internal dan eksternal terhadap 
pelaksanaan pemasukan dan pengeluaran hasil 
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perikanan
4.6 Menyusun konsep kebijakan penrencanaan, 

penerapan, evaluasi dan tindaklanjut dari evaluasi 
internal dan eksternal terhadap pelaksanaan 
pemasukan dan pengeluaran hasil perikanan

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi 
serta pemecahan 
masalah Kepatuhan 
Pemasukan dan 
Pengeluaran Hasil 
Perikanan

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis,konsep, kebijakan 
Kepatuhan Pemasukan dan Pengeluaran Hasil 
Perikanan serta pelaksanaannya menemukenali 
kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi 
perbaikanya;

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan Kepatuhan 
Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Perikanan, 
meyakinkan stakeholder  dan shareholder terkait 
untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam Kepatuhan Pemasukan dan Pengeluaran Hasil 
Perikanan.

5.4 Menetapkan kebijakan perencanaan, penerapan, 
evaluasi dan tindaklanjut dari evaluasi internal dan 
eksternal terhadap pelaksanaan pemasukan dan 
pengeluaran hasil perikanan

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Standardisasi Sistem

Nama Kompetensi Peningkatan Pelayanan Publik

Kode Kompetensi B.25.5

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis 
data dan Informasi Peningkatan Pelayanan Publik, serta 
menyusun dan merumuskan rekomendasi Peningkatan Pelayanan 
Publik

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep 
dasar Peningkatan 
Pelayanan Publik

1.1 Mampu memahami konsep dasar Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik, metode pengumpulan data, 
metode analisis, dan tata cara Peningkatan kualitas 
Pelayanan Publik;

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
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pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
1.3 Mampu mengumpulkan data, informasi Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik.
1.4 Mengolah data dan informasi peningkatan kualiatas 

pelayanan public di bawah bimbingan.

2 Mampu menyusun 
Peningkatan 
Pelayanan Publik 
sesuai dengan 
pedoman kerja/ 
petunjuk teknis

2.1 Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis 
data Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 

2.2 Melaksanakan tahapan penyusunan Peningkatan 
Pelayanan Publik; 

2.3 Menyusun program rencana kegiatan Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik.

2.4 Mempersiapkan alat dan bahan evaluasi program 
peningkatan kualitas pelayanan public

2.5 Menyusun konsep metode evaluasi pelaksanaan 
program peningkatan kualitas pelayanan publik

3 Kemampuan untuk 
merumuskan 
Peningkatan 
Pelayanan Publik

3.1 Mampu merancang program Peningkatan kualitas 
Pelayanan Publik;

3.2 Mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan 
stakeholder terkait untuk melaksanakan Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik;

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang 
timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan 
Peningkatan Pelayanan Publik.

3.4 Menganalisa program kegiatan peningkatan kualitas 
pelayanan publik

3.5 Menyusun konsep rekomendasi program peningkatan 
kualitas pelayanan publik

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur, 
kriteria Peningkatan 
Pelayanan Publik

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap Peningkatan 
Pelayanan Publik, mengetahui kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan 
cara kerja (substansi yang lebih effektif/effisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara 
kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Publik;

4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait Peningkatan 
Pelayanan Publik.

4.4 Merekomendasikan program kegiatan peningkatan 
kualitas pelayanan publik

5 Mengembangkan 
konsep,  kebijakan, 
dan menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah
Peningkatan 
Pelayanan Publik

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan 
Peningkatan Pelayanan Publik serta pelaksanaannya 
menemukenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikanya;

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan Peningkatan 
Pelayanan Publik, meyakinkan stakeholder dan 
shareholder terkait untuk menerima konsep, dan 
kebijakan yang dikembangkan;

5.3 Menetapkan Program peningkatan kualitas pelayanan 
publik
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5.4 Menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan 
publik

5.5 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
dalam Peningkatan Pelayanan Publik.

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Standardisasi Sistem

Nama Kompetensi Penerapan Sistem Metode Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan

Kode Kompetensi B.25.6

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan,
menganalisis data dan Informasi Penerapan Sistem Metode 
Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, serta menyusun 
dan merumuskanrekomendasi Penerapan Sistem Metode 
Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep 
dasar Penerapan Sistem 
Metode Pengujian Mutu 
dan Keamanan Hasil 
Perikanan

1.1 Mampu memahami konsep dasar Penerapan 
Sistem Metode Pengujian Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan, metode pengumpulan data, 
metode analisis, dan tata cara Penerapan Sistem 
Metode Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil 
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Perikanan;

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
penyusunan Penerapan Sistem Metode 
Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

1.3 Mengumpulkan data Penerapan Sistem Metode 
Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

2 Mampu menyusun 
Penerapan Sistem 
Metode Pengujian Mutu 
dan Keamanan Hasil 
Perikanan sesuai 
dengan pedoman kerja/ 
petunjuk teknis

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, 
pengolahan, dan analisis data Penerapan Sistem 
Metode Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan; 

2.2 Melaksanakan tahapan penyusunan Penerapan 
Sistem Metode Pengujian Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan; 

2.3 Menyusun Penerapan Sistem Metode Pengujian 
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

3 Kemampuan untuk 
merumuskan Penerapan 
Sistem Metode 
Pengujian Mutu dan 
Keamanan Hasil 
Perikanan

3.1 Merancang Penerapan Sistem Metode Pengujian 
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

3.2 Mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan 
stakeholder terkait untuk melaksanakan 
Penerapan Sistem Metode Pengujian Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan;

3.3 Memecahkan masalah teknis operasional yang 
timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan Penerapan Sistem Metode 
Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma standar 
prosedur, kriteria 
Penerapan Sistem 
Metode Pengujian Mutu 
dan Keamanan Hasil 
Perikanan

4.1 Melakukan evaluasi terhadap Penerapan Sistem 
Metode Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan,  mengetahui kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja (substansi yang lebih 
effektif/effisien;

4.2 Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja 
yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan Penerapan Sistem 
Metode Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan;

4.3 Memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait Penerapan 
Sistem Metode Pengujian Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan.

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi serta 
pemecahan masalah
Penerapan Sistem 
Metode Pengujian Mutu 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan 
Penerapan Sistem Metode Pengujian Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan serta pelaksanaannya 
menemukenali kelebihan dan kekurangan dan 
rekomendasi perbaikanya;

5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan 
Penerapan Sistem Metode Pengujian Mutu dan 
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dan Keamanan Hasil 
Perikanan

Keamanan Hasil Perikanan, meyakinkan 
stakeholder  dan shareholder terkait untuk 
menerima konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
Penerapan Sistem Metode Pengujian Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan.

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
Urusan Standardisasi Sistem

Nama Kompetensi Penerapan Standarisasi Laboratorium Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan

Kode Kompetensi B.25.7

Definisi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis 
data dan Informasi Penerapan Standarisasi Laboratorium Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan, serta menyusun dan merumuskan
rekomendasi Penerapan Standarisasi Laboratorium Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan

Level Deskripsi Indikator Perilaku

1 Memahami konsep dasar 
Penerapan Standarisasi 
Laboratorium Mutu dan 
Keamanan Hasil 

1.1 Mampu memahami konsep dasar Penerapan 
Standarisasi Laboratorium Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan, metode pengumpulan data, 
metode analisis, dan tata cara Penerapan 
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Perikanan Standarisasi Laboratorium Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan;

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan 
penyusunan Penerapan Standarisasi 
Laboratorium Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan;

1.3 Mampu mengumpulkan data Penerapan 
Standarisasi Laboratorium Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan.

2 Mampu menyusun 
Penerapan Standarisasi 
Laboratorium Mutu dan 
Keamanan Hasil 
Perikanan sesuai dengan 
pedoman kerja/ petunjuk 
teknis

2.1 Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan 
analisis data Penerapan Standarisasi 
Laboratorium Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan; 

2.2 Melaksanakan tahapan penyusunan Penerapan 
Standarisasi Laboratorium Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan; 

2.3 Menyusun Penerapan Standarisasi Laboratorium 
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

3 Kemampuan untuk 
merumuskan Penerapan 
Standarisasi 
Laboratorium Mutu dan 
Keamanan Hasil 
Perikanan

3.1 Merancang Penerapan Standarisasi Laboratorium 
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

3.2 Mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan 
stakeholder terkait untuk melaksanakan 
Penerapan Standarisasi Laboratorium Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan;

3.3 Memecahkan masalah teknis operasional yang 
timbul dan mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan Penerapan Standarisasi 
Laboratorium Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan.

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun perangkat 
norma standar prosedur, 
kriteria Penerapan 
Standarisasi 
Laboratorium Mutu dan 
Keamanan Hasil 
Perikanan

4.1 Melakukan evaluasi terhadap Penerapan 
Standarisasi Laboratorium Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan,  mengetahui kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja (substansi yang lebih 
effektif/effisien;

4.2 Menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja 
yang dijadikan norma standar, prosedur, 
instrumen pelaksanaan Penerapan Standarisasi 
Laboratorium Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan;

4.3 Memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait Penerapan 
Standarisasi Laboratorium Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan.

5 Mengembangkan 
konsep, kebijakan, dan 
menjadi sumber rujukan 
untuk implementasi serta 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan 
Penerapan Standarisasi Laboratorium Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan serta pelaksanaannya 
menemukenali kelebihan dan kekurangan dan 
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pemecahan masalah
Penerapan Standarisasi 
Laboratorium Mutu dan 
Keamanan Hasil 
Perikanan

rekomendasi perbaikanya;
5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan 

Penerapan Standarisasi Laboratorium Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan, meyakinkan 
stakeholder dan shareholder terkait untuk 
menerima konsep, dan kebijakan yang 
dikembangkan;

5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam 
implementasi kebijakan dan pemecahan masalah 
Penerapan Standarisasi Laboratorium Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan.
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