PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 1/PER-SJ/2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL,
Menimbang

Mengingat

:

a.

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana
Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun
2015-2019, perlu disusun rencana strategis Sekretariat
Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun
2015-2019;

b.

bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Sekretaris Jenderal tentang Rencana Strategis Sekretariat
Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun
2015-2019;

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

4.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

6.

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014–2019, sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P
Tahun 2015;

7.

Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2015 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

-28.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

9.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
di
Lingkungan
Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
(Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
25/PERMEN-KP/2015
tentang
Rencana
Strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1328), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMENKP/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 84);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG RENCANA
STRATEGIS
SEKRETARIAT
JENDERAL
KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019.
Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Setjen KKP 2015-2019
adalah dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan
Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai
dengan tahun 2019.
2. Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
selanjutnya disebut Renja Setjen KKP adalah dokumen perencanaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 1
(satu) tahun.
3. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
Pasal 2
(1) Renstra Setjen KKP 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
(2) Renstra Setjen KKP 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pedoman bagi setiap unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat
Jenderal dalam penyusunan kegiatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun
2015 sampai dengan tahun 2019.

-3Pasal 3
Ruang lingkup Renstra Setjen KKP 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, meliputi:
a. pendahuluan, yang berisi latar belakang, permasalahan, dan kondisi umum;
b. visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan target jangka menengah; dan
c. arah kebijakan dan strategi, yang berisi arah kebijakan, program kerja, dan
strategi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pasal 4
(1) Renstra Setjen KKP 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Renja Setjen KKP.
(2) Renstra Setjen KKP 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap unit kerja eselon II di lingkungan
Sekretariat Jenderal untuk penetapan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat
Jenderal dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal tahun
2015-2019.
(3) Rincian program/kegiatan, indikator kinerja, target dan alokasi anggaran dari
masing-masing kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dalam
Renstra Setjen KKP 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
Pasal 5
Sekretaris Jenderal melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Setjen
KKP 2015-2019 yang tercantum dalam Renja Setjen KKP.
Pasal 6
Program pembangunan kelautan dan perikanan lingkup Sekretariat Jenderal
Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran 2015-2019 mengacu pada
Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
Pasal 7
Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2016
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
SJARIEF WIDJAJA
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LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 1/PER-SJ/2016
TENTANG
RENCANA
STRATEGIS
SEKRETARIAT
JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa
dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Sektor Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu sektor
prioritas Pemerintah dan diharapkan memberikan kontribusi optimal
dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, hal
tersebut tertuang dalam Nawacita Presiden Republik Indonesia dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan amanah dari
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah
menyusun Rencana Strategis KKP 2015-2019 sesuai Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015.
Renstra Setjen KKP 2015-2019 merupakan penjabaran dari Renstra
KKP Tahun 2015-2019. Renstra Setjen KKP 2015-2019 disusun dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019.
Sekretariat Jenderal, sebagai unit organisasi di bawah Menteri,
bertugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi KKP dalam mewujudkan visi,
misi, dan tujuan dalam Renstra KKP 2015-2019. Renstra Setjen KKP
2015-2019 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Tahun 2005-2025; dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 20152019.
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Renstra Setjen KKP 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran
strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran pada
Sekretariat Jenderal dan dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja
eselon II lingkup Sekretariat Jenderal dalam menetapkan dan menerapkan
Indikator Kinerja, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran untuk 5
(lima) tahun ke depan.
B. Kondisi Umum
1. Struktur Organisasi
Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri. Selain itu, terdapat pula unit
organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal,
yaitu unit organisasi yang bersifat pendukung, seperti Pusat Data,
Statistik, dan Informasi.

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal
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2. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal memiliki tugas yaitu
sebagai unsur pembantu Menteri yang menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP.
Dalam
melaksanakan
tugasnya
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Sekretariat

Jenderal

a) koordinasi kegiatan KKP;
b) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran KKP;
c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja
sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi KKP;
d) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum;
f) pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan
barang/jasa pemerintah; dan
g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Tugas dan fungsi eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal
adalah sebagai berikut:
a) Biro Perencanaan
Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
dan penyusunan rencana, program, dan anggaran lintas sektor dan
luar negeri, serta monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan di
bidang kelautan dan perikanan.
Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Biro
Perencanaan
menyelenggarakan fungsi:
1) penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian
program di bidang kelautan dan perikanan lintas sektor dan luar
negeri;
2) penyiapan bahan koordinasi, penyusunan analisis dan formulasi
pendanaan serta sumber dan alokasi di bidang kelautan dan
perikanan;
3) pelaksanaan analisis, monitoring dan supervisi, evaluasi dan
laporan pelaksanaan program pembangunan kelautan dan
perikanan;
4) Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan penyerasian
rencana kinerja KKP; dan
5) pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro.
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b) Biro Kepegawaian
Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
penyusunan
perencanaan,
pengembangan,
mutasi
pegawai,
administrasi jabatan fungsional, tata usaha kepegawaian, penyediaan
data dan informasi kepegawaian, serta laporan kepegawaian.
Dalam
melaksanakan
menyelenggarakan fungsi:

tugasnya,

Biro

Kepegawaian

1) koordinasi penyusunan perencanaan, pengembangan, dan
pembinaan pegawai;
2) pelaksanaan
pengangkatan,
kepangkatan,
pemberhentian,
pensiun, dan pemindahan pegawai;
3) koordinasi
pelaksanaan
pembinaan,
pengembangan,
dan
pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
4) pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian; dan
5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
c) Biro Keuangan
Biro Keuangan mempunyai tugas melakukan pembinaan tata
kelola, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
belanja, koordinasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pembinaan
badan layanan umum, tata laksana dan transformasi keuangan,
kepatuhan
pejabat
perbendaharaan,
penyelenggaraan
sistem
akuntansi dan pelaporan, pengendalian internal dan kepatuhan atas
laporan keuangan, dan penyelesaian kerugian negara dan koordinasi
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Biro
Keuangan
menyelenggarakan fungsi:
1) koordinasi, pembinaan tata kelola, pengendalian, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan anggaran belanja, penerimaan negara bukan
pajak, dan pembinaan badan layanan umum;
2) koordinasi dan pembinaan tata laksana dan transformasi
keuangan dan kepatuhan pejabat perbendaharaan;
3) koordinasi dan pembinaan pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan, pengendalian internal dan kepatuhan atas laporan
keuangan, serta penyelesaian kerugian negara;
4) koordinasi dan pembinaan pengelolaan BMN; dan
5) pelaksanaan tata usaha dan manajemen kinerja biro.
d) Biro Hukum dan Organisasi
Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, pengembangan hukum laut, penyusunan rancangan
perjanjian, advokasi hukum, pembinaan organisasi dan tata laksana,
serta fasilitasi reformasi birokrasi KKP.
Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum dan Organisasi
menyelenggarakan fungsi:
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1) koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan
perundangundangan, bimbingan teknis peraturan perundangundangan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya,
pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan
masyarakat, penguatan daya saing, serta karantina ikan dan
pengendalian mutu;
2) koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan
perundangundangan, bimbingan teknis peraturan perundangundangan
di
bidang
kesekretariatan,
penelitian
dan
pengembangan, pengelolaan ruang laut, data dan informasi,
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta
pengawasan internal;
3) koordinasi dan fasilitasi pengembangan hukum laut, penyusunan
rancangan perjanjian, dan advokasi hukum di bidang kelautan dan
perikanan;
4) koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan penataan organisasi dan tata
laksana, serta reformasi birokrasi pada semua satuan organisasi di
lingkungan KKP;
5) pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi
hukum, serta penyimpanan naskah perjanjian; dan
6) pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro.
e) Biro Umum
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis pengelolaan rumah
tangga, tata usaha dan persuratan, layanan pengadaan barang dan
jasa, layanan perizinan terpadu satu pintu, dan pengelolaan BMN
lingkup Setjen, serta pemberian pelayanan yang menunjang
pelaksanaan tugas kantor pusat KKP.
Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Umum menyelenggarakan
fungsi:
1) koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis urusan
tata usaha KKP;
2) koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan bimbingan teknis urusan tata
usaha
3) Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, serta keprotokolan dan
persandian;
4) koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis urusan
persuratan dan kearsipan, penggandaan, ekspedisi, dan
pencetakan;
5) koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan rumah tangga kantor pusat
KKP, serta administrasi penggajian lingkup Setjen;
6) koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis
pelayanan
7) pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan BMN lingkup Setjen,
serta pelayanan perizinan terpadu satu pintu di lingkungan KKP;
dan
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8) pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro.
f) Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan analisis,
pengembangan program, dan pembinaan kerja sama internasional,
antarlembaga, dan hubungan masyarakat di bidang kelautan dan
perikanan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Kerja Sama dan Hubungan
Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
1) koordinasi, fasilitasi, penyusunan analisis, pengembangan
program, dan pembinaan kerja sama bilateral di bidang kelautan
dan perikanan;
2) koordinasi, fasilitasi, penyusunan analisis, pengembangan
program, dan pembinaan kerja sama regional dan multilateral di
bidang kelautan dan perikanan;
3) koordinasi, fasilitasi penyusunan analisis, pengembangan program,
dan pembinaan kerja sama antarlembaga di bidang kelautan dan
perikanan;
4) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat di
bidang kelautan dan perikanan; dan
5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
g) Pusat Data, Statistik, dan Informasi
Pusat Data, Statistik, dan Informasi mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan dan penyediaan data dan statistik,
pengembangan aplikasi dan sistem informasi, serta infrastruktur
teknologi informasi di bidang kelautan dan perikanan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Data, Statistik, dan
Informasi menyelenggarakan fungsi:
1) penyiapan koordinasi penyusunan program dan rencana
pengelolaan dan penyediaan data dan statistik kelautan dan
perikanan;
2) penyiapan penyusunan rencana dan program perancangan,
pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan
aplikasi sistem informasi;
3) penyiapan penyusunan rencana dan program pengelolaan dan
pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
4) bimbingan teknis pengelolaan dan penyediaan data dan statistik,
pengembangan aplikasi dan sistem informasi, serta infrastruktur
teknologi informasi di bidang kelautan dan perikanan;
5) pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan
KKP; dan
6) pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga pusat.
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Disamping biro-biro dan pusat tersebut, berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia,
Pasal 8 ayat (4) terdapat tugas Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia
yang secara administratif berada dalam naungan Sekretariat Jenderal
yaitu menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rancangan
kebijakan di bidang kelautan serta pelayanan teknis administrasi
pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kelautan Indonesia.
Namun demikian, setelah dilakukan reviu terhadap implementasi
indikator kinerja utama dan target sasaran dengan pendekatan BSC,
secara organisasi Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia tidak
berkontribusi terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal
sehingga indikator kinerja utama dan target sasaran Sekretariat
Dewan Kelautan Indonesia lebih ditujukan untuk pencapaian kinerja
Dewan Kelautan Indonesia.
3. Capaian Kinerja
Upaya
untuk
mewujudkan
tujuan
Sekretariat
Jenderal
dilaksanakan melalui proses manajemen kinerja dengan indikator
keberhasilan (indikator kinerja) yang terukur dan terencana. Pengukuran
kinerja dilakukan secara periodik yakni setiap 3 (tiga) bulan. Untuk
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya diukur secara
semester/tahunan diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU
dimaksud.
Nilai Pencapaian Sasaran Strategi (NPSS) Sekretariat Jenderal
Tahun 2014 dengan toleransi 10% mencapai 108,02%, bahwa dari 16
(enam belas) Sasaran Strategis (SS), sebanyak 15 (lima belas) SS
menunjukan warna hijau, atau pencapaian taret >90%, 1 (satu) SS
menunjukkan warna kuning atau pencapaian target >70%. Secara rinci
capaian kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 berdasarkan uraian
capaian kinerja terlihat pada tabel berikut:
Tabel 1.
Capaian Kinerja Tahun 2014 Sekretariat Jenderal

SASARAN
STRATEGIS
1.

2.

3.

URAIAN INDIKATOR KINERJA

Indeks Kesenjangan
Kompetensi Eselon II dan III

TARGET

REALISASI

PERSENTASE
CAPAIAN (%)

50%

6,59%

120*

Tersedianya SDM
KKP yang
kompeten dan
profesional

1

Tersedianya
informasi yang
valid, handal dan
mudah diakses

2

Service Level Agreement (SLA)

75%

99,43%

120*

3

Persepsi user terhadap
kemudahan akses informasi
(skala likert 1-5)

4,25

3,76

88,47

Terwujudnya good
governance dan
clean goverment

4

Tingkat ketaatan terhadap
SAP

100%

100%

100

5

Tingkat kepatuhan terhadap
SPI

100%

100%

100

6

Kecukupan pengungkapan
BAS dalam LK KKP

Cukup

Cukup

100
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SASARAN
STRATEGIS

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

URAIAN INDIKATOR KINERJA

PERSENTASE
CAPAIAN (%)

Nilai perencanaan Kinerja

27,5

28,80

104,72

8

Nilai Pengukuran Kinerja

15,5

16,39

105,74

9

Nilai Pelaporan Kinerja

12

11,65

97,08

10

Nilai Evaluasi Program

4,5

7,20

120*

11

Nilai Pencapaian Kinerja

16

13,64

85,25

80

84,79

105,99

>95%

91,46

96,27

10%

2%

120*

25

46

120*

Persentase unit kerja yang
mengimplementasikan
penempatan SDM KKP
berbasis kompetensi
dibanding total unit kerja
yang ada di KKP

40%

84,58%

120*

Persentase Teknologi
Informasi & Komunikasi (TIK)
yang terintegrasi dibanding
total TIK yang ada

40%

80%

120*

Persentase program dan
kegiatan RB yang
dilaksanakan dibanding
jumlah program dan kegiatan
yang harus dilaksanakan
sesuai roadmap RB per tahun

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

Persentase terpublikasinya
program dan kegiatan KKP
melalui media dibanding
jumlah publikasi program dan
kegiatan KKP

85%

90%

105,88

Persentase jumlah sosialisasi
program dan kegiatan KKP
pada lembaga/stakeholder
dibanding jumlah kegiatan
sosialisasi yang ada

85%

75%

88,23

Meningkatnya jumlah
dokumen kerja sama dan
perjanjian internasional
bidang KP yang disepakati

60

55

91,67

25

Meningkatnya jumlah Kerja
Sama Teknik bidang KP

5

4

80

26

Meningkatnya rasio antara
kerja sama yang telah
diimplementasikan dengan
total kerja sama yang
disepakati

83,63%

120*

12

Nilai Penerapan RB KKP

13

Persentase penyerapan DIPA

Terwujudnya citra
positif KKP di
masyarakat

14

Terwujudnya kerja
sama
internasional dan
antarlembaga
yang
implementatif

15

Terselenggaranya
penempatan SDM
KKP Berbasis
kompetensi

16

Terintegrasinya
sistem informasi
KKP

17

Terselenggaranya
RB KKP sesuai
roadmap RB KKP

18

Terselenggaranya
pengelolaan
anggaran yang
optimal

19

Persentase pengendalian
dokumen anggaran

20

Persentase ketepatan
pencatatan transaksi
keuangan dan BMN

21

Persentase ketepatan waktu
penyampaian LK (bulanan,
triwulanan, semester,
tahunan)

Terlaksananya
pengembangan
dan pembinaan
kerja sama
internasional dan
antarlembaga
bidang KP

REALISASI

7

Terkelolanya
anggaran secara
optimal

Terselenggaranya
publikasi dan
pelayanan
komunikasi
dengan media dan
lembaga yang
optimal

TARGET

22

23

24

Rasio jumlah pemberitaan
yang negatif dibanding total
pemberitaan tentang KKP
Jumlah perjanjian yang telah
diimplementasikan

55%
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SASARAN
STRATEGIS
13.

14.

15.

16.

URAIAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PERSENTASE
CAPAIAN (%)

50%

9,17%

120*

Tersedianya SDM
lingkup
Sekretariat
Jenderal yang
kompeten dan
professional

27

Tersedianya
informasi lingkup
Sekretariat
Jenderal yang
valid, handal dan
mudah diakses

28

Service Level Agreement
Sekretariat Jenderal

75%

99,43%

120*

29

Persepsi user terhadap
kemudahan akses (skala
likert 1-5) Sekretariat
Jenderal

4,25

3,76

88,47

Terwujudnya good
governace dan
clean government
lingkup
Sekretariat
Jenderal

30

Jumlah rekomendasi aparat
pengawas internal dan
eksternal yang ditindaklanjuti
dibanding total rekomendasi

100%

63,34%

63,34

31

Tingkat kualitas akuntabilitas
kinerja Sekretariat Jenderal

Nilai
AKIP A

Nilai AKIP A

100

32

Nilai integritas Sekretariat
Jenderal

6,75

7,46

110,52

33

Nilai inisiatif anti korupsi
Sekretariat Jenderal

7,75

8,74

112,77

34

Nilai Penerapan RB
Sekretariat Jenderal

80

84,26

105,32

35

Persentase penyerapan DIPA
Sekretariat Jenderal
>95%

84,88%

89,35

Terkelolanya
anggaran
Sekretariat
Jenderal secara
optimal

Indeks Kesenjangan Eselon II
dan III Sekretariat Jenderal

Keterangan:
*) = Nilai Maksimal Pencapaian disepakati sebesar 120%.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Sekretariat Jenderal telah
melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan dengan hasil sebagai
berikut:
1. Kesenjangan kompetensi eselon II dan eselon III lingkup KKP, Nilai
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) eselon II dan eselon III KKP Tahun
2014 mencapai 6,59% (dari rata-rata nilai IKK eselon II = 5,59% dan
IKK eselon III = 7,58%. Nilai IKK tahun 2014 yang jauh lebih rendah
dari 2013 mengindikasikan bahwa penempatan pejabat di lingkungan
KKP semakin tepat dan sesuai dengan kompetensinya. Kenaikan
capaian tersebut didukung oleh kegiatan yang telah dilakukan
Sekretariat Jenderal, antara lain asesmen individu berdasarkan
kompetensi guna memperoleh peta profil kompetensi individu. Hasil
penilaian kompetensi tersebut dipergunakan sebagai salah satu bahan
pertimbangan bagi Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(baperjakat) dalam pelaksanaan mutasi dan promosi Aparatur Sipil
Negara di KKP. Nilai Indeks Kesenjangan Kompetensi eselon III dan
eselon IV lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2014 mencapai 9,17%
(eselon III = 7,33% dan eselon IV = 11,02%) dari target sebesar 50%.
Realisasi Capaian IKU ini dihitung berdasarkan evaluasi rekomendasi
hasil asesmen dari Pejabat Struktural yang telah mengikuti asesmen.
Sedangkan penetapan target sebesar 50% dihitung berdasarkan jumlah
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pejabat Struktural yang belum mengikuti asesmen dibandingkan
dengan jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti asesmen.
2. Sampai dengan akhir tahun 2014 nilai SLA terealisasi sebesar 99,43%.
Dibandingkan target yang sebesar 75%, pencapaian nilai SLA 2014
lebih tinggi 120%. Data tersebut menggambarkan bahwa kinerja
Tingkat Layanan yang diberikan terhadap pengguna dalam hal akses
informasi untuk mendapatkan data dan informasi kelautan dan
perikanan yang valid, handal, dan mudah diakses tercapai bahkan
melebihi dari nilai yang ditargetkan. Peningkatan pencapaian di tahun
2014 ini lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal, yakni terkait
peranan penyedia layanan internet dan pengembangan aplikasi
layanan, dimana setiap tahunnya perlu dilakukan penyempurnaan.
Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 sebesar 99,24% terjadi
kenaikan realisasi sebesar 0,19%, kenaikan realisasi Indikator ini
disebabkan oleh menurunnya gangguan koneksi internet di lingkungan
KKP.
3. Pada tahun 2014 tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan akses
informasi di lingkungan KKP ditargetkan sebesar 4.25 (berdasarkan
skala likert 1-5) dan setelah dilaksanakan pengukuran dengan
menggunakan kuesioner secara sampling hasilnya 3,76 atau sebesar
88,47% dari target. Dibandingkan tahun 2013, pencapaian ini lebih
rendah. Pencapaian tahun 2013 sebesar 4 dari target 4 sehingga
presentase pencapaian mencapai 100%. Lebih rendahnya pencapaian
dipengaruhi oleh makin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap
kemudahan akses informasi kelautan dan perikanan, seiring dengan
makin meningkatnya awareness masyarakat tentang kelautan dan
perikanan. Saat ini data dan informasi yang dibutuhkan dan
diharapkan oleh masyarakat belum seluruhnya dapat diakses secara
online oleh pengguna jasa.
4. Tingkat ketaatan Satker dalam menggunakan SAP sebagai pedoman
penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN pada tahun 2014
terealisasi 100% dari target sebesar 100%. Dibandingkan dengan
realisasi pada tahun 2013 yang sebesar 85,6% terjadi kenaikan realisasi
sebesar 14,4%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai nilai
100% ketaatan terhadap SAP adalah melalui (i) tindak lanjut temuan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan temuan khusus untuk paragraf
penjelasan, (ii) peningkatan kepatuhan UAPPA/B wilayah mengirim
laporan wilayah secara tepat waktu, (iii) peningkatan kepatuhan
UAPPA/B-E1 mengirim laporan eselon I secara tepat waktu, (iv)
peningkatan kepatuhan satker mengirim laporan bulan secara tepat
waktu secara online, (v) peningkatan kepatuhan satker khusus atau
satker de-aktif/in-aktif mengirim laporan secara tepat waktu, (vi)
mengkoordinasikan reviu Itjen atas Laporan Keuangan Kementerian
Kelautan dan Perikanan, dan (vii) mengkoordinasikan hasil
pemeriksaan BPK yang dipantau.
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5. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi KKP hingga semester II tahun
2014 sebesar 84,79 atau mencapai 105,99% dari target sebesar 80.
Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai angka skala maksimal ke
depannya antara lain melalui: (i) mengarahkan pencapaian kinerja pada
pengembangan pengelolaan kinerja individu; (ii) evaluasi penanganan
gratifikasi; (iii) penguatan whistle blowing system; (iv) penanganan
benturan kepentingan; dan (v) peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Pemberitaan terkait program dan kebijakan KKP selama periode
Januari-Desember 2014 mencapai 4.736 berita denga rincian 2.938
untuk berita positif (68%), 1.703 berita netral (36%) dan 100 berita
negatif (2%). Jumlah pemberitaan di tahun 2014 jauh lebih banyak bila
dibandingkan total pemberitaan sepanjang tahun 2013. Di tahun 2013
total pemberitaan sektor KKP mencapai 3.744 atau rata-rata 312 berita
perbulan. Salah satu faktor meningkatnya pemberitaan media adalah
kekuatan personal Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti,
yang mampu mendorong topik-topik positif di media-media. Hal ini
kemudian dijadikan momentum untuk terus mensosialisasikan
program-program positif KKP, misalnya tentang upaya dan komitmen
KKP dalam pemberantasan illegal fishing.
7. Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diimplementasikan pada
tahun 2014 sebanyak 46 PKS. Pencapaian ini >120% lebih tinggi dari
target 25 PKS. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan capaian tahun
2013, yaitu 46 PK dengan target 24 PKS. Peningkatan tersebut
disebabkan karena semakin baiknya koordinasi dan komunikasi yang
dilakukan oleh Sekretariat Jenderal terhadap mitra kerja sama dan juga
banyaknya permintaan dan usulan kerja sama yang datang dari mitra.
8. Pemantauan yang telah dilaksanakan terhadap kinerja penyerapan
anggaran 10 unit eselon I lingkup KKP atau 100% dari target yang
direncanakan selama 12 bulan selama tahun anggaran 2014. Pada
tahun 2014 terealisasi 100% dari target sebesar 100% dengan
persentase capaian 100%. Pencapain target pada indikator ini karena
seluruh dokumen anggaran lingkup KKP telah dapat dilakukan
pengendalian dengan cara (i) melakukan identifikasi kesesuaian
dokumen anggaran terhadap standar biaya, bagan akun standar dan
pedoman
PBJ;
(ii)
meningkatkan
asistensi
implementasi
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ke
seluruh eselon I dan menerima dari Tim pembina SPIP. Pencapaian ini
sama dengan tahun 2013 yang sebesar 100%. Pencapaian akan terus
dipertahankan dengan melanjutkan kegiatan pengendalian yang telah
dilaksanakan, dengan disertai peningkatan kualitas pengendalian.
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9. Peningkatan nilai AKIP KKP dalam kurun waktu 5 tahun mengalami
kenaikan rata-rata sebesar 10,28% yakni dari 53,04 pada tahun 2010
menjadi 77,68 pada tahun 2014. Usaha yang telah dilakukan antara
lain: (i) Sinkronisasi perencanaan kebijakan strategis KKP; (ii)
Penyusunan dokumen manajemen kinerja berbasis BSC; (iii) Koordinasi
penyiapan dokumen AKIP lingkup Sekretariat Jenderal; (iv)
Perencanaan pembangunan kelautan perikanan jangka menengah; (v)
Penyusunan Rencana Strategis KKP 2015-2019; (vi) Penyiapan
dokumen AKIP Biro Perencanaan; (vii) Koordinasi penyiapan penetapan
kinerja KKP tahun 2014; (viii) Koordinasi dan perumusan rencana
kinerja tahunan (RKT) tahun 2015; (ix) Penyusunan dan pelaporan
LAKIP KKP Tahun 2013; (x) Penyusunan laporan pembangunan
kelautan perikanan; (xi) Pengumpulan data dan pelaporan kinerja KKP
tahun 2014; (xii) Fasilitasi pengembangan SAKIP KKP. Capaian nilai
AKIP Sekretariat Jenderal telah sebanding dengan nilai AKIP KPK,
Kementerian Keuangan, BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dibandingkan dengan target sampai dengan akhir Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2014, capaian sudah
sesuai dengan target yaitu, nilai AKIP A. Program/kegiatan yang
mendukung keberhasilan capaian kinerja antara lain: kegiatan
penyusunan TAPJA telah dilaksanakan dengan tepat waktu, penetapan
target telah tepat sasaran, telah dibuat rencana aksi triwulanan,
pengukuran kinerja sudah berbasis teknologi informasi. Pengelolaan
kinerja sudah menggunakan alat manajemen berupa BSC dan telah
ditetapkan tim pengelola kinerja organisasi, seluruh pegawai telah
mengisi SKP (SIPKINDU).
C. Permasalahan
Meskipun capaian IKU pada seluruh sasaran strategis lebih banyak yang
telah memenuhi target yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa
permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan target tersebut, antara
lain:
1. proses merubah mindset dan cultureset pegawai dalam rangka
Reformasi Birokrasi memerlukan proses dan waktu yang lama;
2. masih belum optimalnya penerapan SPIP; dan
3. belum seluruh satker lingkup KKP memahami peraturan terkait
implementasi SAP di lingkungan KKP.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
A.

Visi
Dalam rangka mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan,
Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pembina
dan pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan KKP diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan
segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan
dan perikanan tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan yakni
“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri,
maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.
Dalam rangka mewujudkan visi KKP, pada tahun 2015-2019
Sekretariat Jenderal menetapkan visi sebagai berikut:
Profesional dalam Pelayanan dan Dukungan Administrasi Kementerian

Sekretariat Jenderal sebagai unsur pembantu Menteri selalu
memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan KKP dan berorientasi pada pelayanan secara profesional yang
dalam pelaksanaannya di lingkungan Sekretariat Jenderal diindikasikan
oleh:
1. skill yaitu benar-benar ahli dibidangnya dengan didukung oleh Sumber
Daya Manusia yang kompeten dan professional;
2. knowledge yaitu menguasai dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain
yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya yang didukung dengan
sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan perkembangan
IPTEK; dan
3. attitude memiliki integritas dan kode etik sebagai acuan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
B.

Misi
Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Jenderal, maka misi
yang diemban adalah:
1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kerja organisasi
KKP:
Dalam upaya memberikan dukungan administrasi kepada seluruh
unit organisasi di lingkungan KKP secara optimal, Sekretariat Jenderal
terus berupaya meningkatkan kinerja yang berorientasi pada proses
yang efisien dan akuntabel dengan dampak yang akuntabel dan
efektif.
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2. Meningkatkan budaya kerja yang berkepribadian KKP:
Upaya mewujudkan good government dan clean governance di KKP
dilakukan melalui peningkatan budaya kerja aparatur sipil negara
(ASN) KKP menjadi ASN yang kompeten, profesional, dan
berkepribadian.
C.

Tujuan
Tujuan dalam rangka mewujudkan misi Sekretariat Jenderal KKP
adalah terwujudnya:
1. penyelenggaraan tata kelola administrasi yang efektif, efisien, dan
akuntabel;
2. budaya kerja yang professional; dan
3. dukungan manajemen pemerintahan yang baik di lingkungan KKP.

D.

Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai
oleh Sekretariat Jenderal sebagai suatu outcome/impact dari beberapa
kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya menggunakan
pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam tiga
perspektif, yakni customer perspective, internal process perspective, dan
learn and growth perspective, sebagai berikut:
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LEARN & GROWTH
PERSPECTIVE

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

CUSTOMERRS PERSPECTIVE

Gambar 1.
Peta Strategi Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019
SS 1. Terwujudnya ASN KKP yang
kompeten, profesional dan
berintegritas

SS3. Terwujudnya birokrasi
KKP yang efektif, e isien dan
brorientasi pada layanan prima

SS 2. Tersedianya manajemen
pengetahuan yang handal dan
mudah diakses

SS 6
Tersedianya
kebijakan
pembangunan
lingkup Setjen
yang
partisipatif

SS 7.
Terseleng
garanya
penempatan
SDM KKP
Berbasis
kompetensi

SS 8.
Terintegrasi
nya sistem
informasi
KKP

SS5. Terwujudnya kerja
sama yang implementatif
dan hubungan masyarakat
yang efektif

SS4. Terkelolanya anggaran
pembangunan secara e isien
dan akuntabel

SS 9.
Terselenggara
nya RB KKP
sesuai
roadmap RB
KKP

SS 10.
Terwujudnya
Laporan
Keuangan
yang
Akuntabel

.SS 11.
Terselenggara
nya publikasi
dan
pelayanan
komunikasi
dengan media
dan lembaga
yang optimal

SS 12.
Terlaksananya
pengembangan
dan pembinaan
kerjasama
internasional
dan
antarlembaga
bidang KP

HUMAN CAPITAL

INFORMATION CAPITAL

ORGANIZATION CAPITAL

FINANCIAL CAPITAL

SS13.Tersedianya
ASN SETJEN yang
kompeten,
profesional &
berintegritas

SS 14. Tersedianya
manajemen
pengetahuan SETJEN
yang handal dan
mudah diakses

SS 15. Terwujudnya
birokrasi SETJEN
yang efektif, e isien,
dan berorientasi
pada layanan prima

SS 16. Terkelolanya
anggaran
pembangunan SETJEN
secara e isien &
akuntabel

1. Customer Perspective
Terdiri atas lima sasaran strategis (SS), sebagai berikut:
a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya aparatur sipil negara KKP yang
kompeten, profesional dan berintegritas
b. Sasaran Strategis 2: Tersedianya manajemen pengetahuan yang
handal dan mudah diakses
c. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien
dan berorientasi pada layanan prima
d. Sasaran Strategis 4: Terkelolanya anggaran pembangunan secara
efisien dan akuntabel
e. Sasaran Strategis 5: Terwujudnya kerja sama yang implementasi dan
hubungan masyarakat yang efektif
2. Internal Process Perspective
Merupakan proses yang harus dilakukan Setjen untuk mencapai
output dan outcome yang diharapkan. Terdiri atas tujuh sasaran
strategis, sebagai berikut:
a) Sasaran Strategis 6 : Tersedianya kebijakan pembangunan lingkup
Setjen yang partisipatif;
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b) Sasaran Strategis 7: Terselenggaranya penempatan Sumber Daya
Manusia KKP Berbasis kompetensi;
c) Sasaran Strategis 8: Terintegrasinya sistem informasi KKP;
d) Sasaran Strategis 9: Terselenggaranya Reformasi Birokrasi KKP
sesuai roadmap Reformasi Birokrasi KKP;
e) Sasaran Strategis 10: Terwujudnya Laporan Keuangan yang
Akuntabel;
f) Sasaran Strategis 11: Terselenggaranya publikasi dan pelayanan
komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal; dan
g) Sasaran Strategis 12: Terlaksananya pengembangan dan pembinaan
kerja sama internasional dan antarlembaga bidang kelautan
perikanan.
3. Learn and Growth Perspective
Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana
tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung
terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Setjen.
Terdiri atas empat sasaran strategis sebagai berikut:
a) Sasaran Strategis 13: Tersedianya Aparatur Sipil Negara lingkup
Sekretariat Jenderal yang kompeten, profesional, dan berintegritas;
b) Sasaran Strategis 14: Tersedianya manajemen pengetahuan
Sekretariat Jenderal yang handal dan mudah diakses;
c) Sasaran Strategis 15: Terwujudnya birokrasi Sekretariat Jenderal
yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan
d) Sasaran Strategis 16: Terkelolanya anggaran pembangunan
Sekretariat Jenderal secara efisien dan akuntabel.

E.

Target Jangka Menengah
Berdasarkan Renstra Setjen KKP 2015-2019, target jangka
menengah sampai dengan tahun 2019 untuk setiap sasaran strategis dan
indikator kinerja ditetapkan dalam 16 sasaran strategis dan 21 Indikator
Kinerja.

Tabel Target Kinerja Tahun 2015-2019
URAIAN
INDIKATOR
KINERJA

SASARAN STRATEGIS

TARGET
TAHUN
2015

TARGET
TAHUN
2016

TARGET
TAHUN
2017

TARGET
TAHUN
2018

TARGET
TAHUN
2019

65

77

75

80

85

40%

50%

60%

70%

100%

CUSTOMER PERSPECTIVE
1

2

Terwujudnya
aparatur sipil
negara KKP yang
kompeten,
profesional dan
berintegritas
Tersedianya
manajemen
pengetahuan yang
handal dan mudah
diakses

1

2

Indeks
kompetensi
dan integritas
KKP

Persentase
unit kerja yang
menerapkan
sistem
manajemen
pengetahuan
yang
terstandar
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SASARAN STRATEGIS
3

4

Terwujudnya
birokrasi KKP yang
efektif, efisien dan
berorientasi pada
layanan prima
Terkelolanya
anggaran
pembangunan
secara efisien dan
akuntabel

URAIAN
INDIKATOR
KINERJA
3
Nilai kinerja
RB KKP
4.
Nilai AKIP KKP
5

Nilai Kinerja
anggaran KKP

Opini atas LK
KKP
5
Terwujudnya kerja
7
Jumlah
sama yang
dokumen
implementatif dan
kerjasama
hubungan
yang telah
masyarakat yang
diimplementasi
efektif
kan
8
Rasio jumlah
pemberitaan
yang negatif
dibanding total
pemberitaan
tentang KKP
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
6

7

8

9

10

11

Tersedianya
kebijakan
pembangunan
lingkup Setjen yang
partisipatif
Terselenggaranya
penempatan SDM
KKP Berbasis
kompetensi

Terintegrasinya
sistem informasi
KKP

Terselenggaranya
RB KKP sesuai
roadmap RB KKP

6

9

10

11

12

Terselenggaranya
pengelolaan
anggaran yang
optimal

13

Terselenggaranya
publikasi dan
pelayanan
komunikasi dengan
media dan lembaga
yang optimal

14

Indeks
Efektivitas
Kebijakan
Pemerintah
Persentase
unit kerja yang
mengimplemen
tasikan
penempatan
SDM KKP
berbasis
kompetensi
dibanding total
unit kerja yang
ada di KKP
Persentase
Teknologi
Informasi &
Komunikasi
(TIK) yang
terintegrasi
dibanding total
TIK yang ada
Persentase
program dan
kegiatan RB
yang
dilaksanakan
dibanding
jumlah
program dan
kegiatan yang
harus
dilaksanakan
sesuai
roadmap RB
per tahun
Persentase
ketepatan
waktu
penyampaian
LK
Persentase
jumlah
publikasi
program dan
kegiatan KKP
melalui media
dan lembaga
stakeholder
lainnya

TARGET
TAHUN
2015
(>70-80)
BB

TARGET
TAHUN
2016
(>70-80)
BB

TARGET
TAHUN
2017
(>80-90)
A

TARGET
TAHUN
2018
(>80-90)
A

TARGET
TAHUN
2019
(>90-100)
AA

A

A

A

AA

AA

80-90 %
(Baik)

80-90 %
(Baik)

80-90 %
(Baik)

90-100 %
(Sangat
Baik)

90-100 %
(Sangat
Baik)

WTP

WTP (5)

WTP (5)

WTP (5)

WTP (5)

30

32

32

32

32

<10%

<10%

<10%

<10%

<10%

6

6,5

7

7,5

8

40%

50%

50%

60%

70%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

85%

85%

85%

90%

95%
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SASARAN STRATEGIS
12

URAIAN
INDIKATOR
KINERJA
15 Jumlah
dokumen kerja
sama yang
disepakati

Terlaksananya
pengembangan dan
pembinaan kerja
sama internasional
dan antarlembaga
bidang KP
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE

13

14

15

16

Tersedianya ASN
lingkup Setjen yang
kompeten,
profesional dan
berkepribadian

19

Tersedianya
manajemen
pengetahuan Setjen
yang handal dan
mudah diakses

20

Terwujudnya
birokrasi Setjen
yang efektif, efisien
dan berorientasi
pada layanan prima
Terkelolanya
anggaran
pembangunan
Setjen secara efisien
dan ekuntabel

21

22

23

Indeks
kompetensi
dan integritas
Setjen

Persentase
unit kerja
Setjen yang
menerapkan
sistem
manajemen
pengetahuan
yang
terstandar
Nilai kinerja
RB Setjen

Nilai kinerja
anggaran
Setjen
Persentase
tingkat
kepatuhan
SAP lingkup
Setjen

TARGET
TAHUN
2015

TARGET
TAHUN
2016

TARGET
TAHUN
2017

TARGET
TAHUN
2018

TARGET
TAHUN
2019

40

42

43

43

43

88

89

92

93

94

40%

50%

60%

70%

100%

(>70-80)
BB

(>70-80)
BB

(>80-90)
A

(>80-90)
A

(>90-100)
AA

80-90 %
(Baik)

80-90 %
(Baik)

80-90 %
(Baik)

90-100 %
(Sangat
Baik)

90-100 %
(Sangat
Baik)

100%

100%

100%

100%

100%
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Arah Kebijakan dan Strategi
Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rencana
Strategis tahun 2015-2019 adalah:
1. Kebijakan Pokok
a) membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian
ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita
ke-1 dan ke-4, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan
kedaulatan;
b) menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita
ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan
keberlanjutan; dan
c) meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga
keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini
sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta
menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kesejahteraan.
2. Kebijakan Lintas Bidang
a) Pengarusutamaan Gender;
b) Pembangunan Kewilayahan;
c) Adaptasi Perubahan Iklim; dan
d) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
Berdasarkan peran Sekretariat Jenderal yang dimandatkan dalam
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,
maka untuk mendukung arah kebijakan Pembangunan Perikanan, arah
Kebijakan Sekretariat Jenderal tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan aparatur sipil negara KKP yang kompeten, professional,
dan berkepribadian, dengan strategi: (i) Peningkatan kualitas dan
disiplin aparatur; (ii) Penempatan Sumber Daya Manusia KKP Berbasis
kompetensi; (iii) Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian KKP.
2. Membangun manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses,
dengan strategi: (i) Pengembangan manajemen pengetahuan; (ii)
Penyediaan data statistik dan informasi yang handal; (iii) Penerapan
sistem informasi KKP yang terintegrasi.
3. Mewujudkan birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan
strategi: (i) Peningkatan nilai kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat
Jenderal; (ii) Penyiapan peraturan perundangan yang harmonis; (iiI)
Pembangunan sistem perencanaan yang berorientasi pada hasil dan
monitoring evaluasi pengelolaan kinerja yang terstruktur;
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4. Menerapkan pengelolaan anggaran pembangunan yang efisien dan
akuntabel, dengan strategi: (i) Peningkatan kinerja anggaran Sekretariat
Jenderal; (ii) Peningkatan tingkat kepatuhan SAP lingkup Sekretariat
Jenderal; (iii) Ketepatan waktu penyampaian LK.
5. Mewujudkan kebijakan pembangunan kelautan perikanan yang
partisipatif, dengan strategi: (i) Pelayanan terpadu satu pintu yang
berorientasi pada pelayanan prima; (ii) Peningkatan PNBP fungsional;
(iii) Publikasi program dan kegiatan KKP pada Media serta sosialisasi
pada lembaga/stakeholder.
6. Mewujudkan kerja sama internasional dan antarlembaga yang
implementatif, dengan strategi: (i) Peningkatan jumlah dokumen kerja
sama dan perjanjian internasional bidang kelautan perikanan yang
disepakati; (ii) Pelaksanaan Kerja Sama Teknik bidang kelautan
perikanan; (iii) Penyediaan pedoman delegasi republik indonesia.
B. Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja
Sekretariat Jenderal melaksanakan program kerja yang mendukung
pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara
keseluruhan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya KKP.
Tujuan program adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi
penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran
meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut, kegiatan
yang akan dilaksanakan adalah:
1. Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Pelaporan KKP
Penanggung
jawab
kegiatan
pengelolaan
perencanaan,
penganggaran, kinerja, dan pelaporan KKP adalah Biro Perencanaan.
Kegiatan terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis, yaitu: (i) Terwujudnya
birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
Jumlah dokumen penganggaran yang terintegrasi, tepat waktu dan
berbasis data yang akurat; (ii) Tersedianya manajemen pengetahuan
yang handal dan mudah diakses; (iii) Terkelolanya anggaran
pembangunan secara efisien dan akuntabel; (iv) Terselenggaranya
koordinasi perencanaan, penganggaran, dan monev serta pelaporan
pembangunan kelautan perikanan.
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian sasaran kegiatan
tersebut adalah:
a) nilai SAKIP KKP;
b) persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen
pengetahuan yang terstandar;
c) nilai kinerja anggaran KKP; dan
d) jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.
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2. Pengelolaan Kepegawaian KKP
Penanggung jawab kegiatan pengelolaan kepegawaian KKP
adalah Biro Kepegawaian. Sasaran dari kegiatan tersebut adalah
“Terwujudnya Aparatur Sipil Negara KKP yang kompeten, professional,
dan berkepribadian”. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian
sasaran kegiatan ini adalah:
a) indeks kompetensi dan integritas;
b) presentase Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan disiplin
pegawai sesuai kebutuhan;
c) presentase Pelayanan Pengangkatan, Kepangkatan, Pemberhentian,
Pensiun, dan mutasi pegawai lainnya yang tepat waktu;
d) presentase Pelayanan Administrasi den Pengembangan Jabatan
Fungsional sesuai kebutuhan; dan
e) Presentase penyelesaian dokumen penatausahaan Biro Kepegawaian
yang tepat waktu.
3. Pengelolaan Keuangan KKP
Unit organisasi yang bertanggung jawab
pengelolaan keuangan KKP adalah Biro Keuangan.

pada

kegiatan

Sasaran dari kegiatan adalah (i) Terwujudnya birokrasi KKP yang
efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; (ii) Terkelolanya
anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel; (iii) Terwujudnya
pengelolaan Barang Milik Negara lingkup KKP yang optimal.
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian sasaran kegiatan ini
adalah:
a) tingkat ketaatan terhadap SAP;
b) tingkat kepatuhan terhadap SPI;
c) kecukupan pengungkapan BAS dalam LK KKP;
d) opini atas Laporan Keuangan KKP; dan
e) persentase pencapaian standar pelayanan dalam pengelolaan
Barang Milik Negara lingkup KKP sesuai Standar Operasional
Prosedur.
4. Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP
Unit organisasi yang bertanggung jawab pada kegiatan penyiapan
produk hukum dan penataan organisasi KKP adalah Biro Hukum dan
Organisasi.
Sasaran dari kegiatan ada tiga (3), yaitu; (i) Terwujudnya birokrasi
KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; (ii)
Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif; (iii) Terwujudnya
naskah kerja sama dan perjanjian internasional dan antarlembaga yang
efektif.
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian sasaran kegiatan ini
adalah:
a) indeks Reformasi Birokrasi KKP;
b) indeks efektivitas kebijakan pemerintah; dan
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c) persentase penyelesaian naskah
internasional dan antarlembaga.

kerja

sama

dan

perjanjian

5. Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas
KKP
Unit organisasi yang bertanggung jawab pada kegiatan
pengelolaan administrasi dan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas
KKP adalah Biro Umum.
Sasaran dari kegiatan tersebut ada 6 (enam), yaitu: (i)
Tersedianya prasarana kantor pusat KKP yang memadai; (ii)
Terwujudnya pengelolaan rumah tangga kantor pusat KKP yang
optimal; (iii) Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan, administrasi
persuratan dan kearsipan KKP yang optimal; (iv) Terwujudnya
pengelolaan BMN Setjen yang optimal; (v) Terselenggaranya layanan
pengadaan dan perizinan terpadu; (vi) Terpenuhinya belanja aparatur
dan belanja operasional perkantoran.
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian sasaran kegiatan ini
adalah presentase:
a) pemenuhan kebutuhan prasarana kantor;
b) pencapaian standar pelayanan dalam pengelolaan rumah tangga
kantor pusat KKP sesuai SOP;
c) pencapaian standar pelayanan ketatausahaan pimpinan sesuai SOP;
d) pencapaian standar pelayanan administrasi persuratan dan
kearsipan KKP serta ketatausahaan Biro sesuai SOP;
e) pencapaian standar pelayanan dalam pengelolaan BMN Sekretariat
Jenderal sesuai SOP;
f) pemenuhan layanan pengadaan dan perizinan terpadu;
g) pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Sekretariat
Jenderal; dan
h) pemenuhan layanan perkantoran Sekretariat Jenderal.
6. Pengelolaan Kerja Sama Kelautan Perikanan dan Hubungan Masyarakat
Unit organisasi yang bertanggung jawab pada kegiatan
pengelolaan administrasi dan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas
KKP adalah Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
Sasaran dari kegiatan tersebut ada 2 (dua), yaitu: (i)
Terwujudnya kerja sama internasional dan antarlembaga yang
implementatif; (ii) Terwujudnya citra positif KKP di masyarakat.
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian sasaran kegiatan ini
adalah:
a) jumlah dokumen kerja sama dan perjanjian bidang kelautan
perikanan yang telah disepakati dan diimplementasikan; dan
b) rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan
sektor kelautan perikanan.
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7. Pengelolaan Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan.
Unit organisasi yang bertanggung jawab adalah Pusat Data,
Statistik, dan Informasi. Sasaran dari kegiatan tersebut ada 3 (tiga),
yaitu: (i) Tersedianya data statistik dan informasi kelautan perikanan
yang valid, handal dan mudah diakses; (ii) Tersedianya manajemen
pengetahuan yang handal dan mudah diakses; (iii) Terpenuhinya
belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran.
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian sasaran kegiatan ini
adalah:
a) persentase partisipasi aktif unit eselon I
lingkup KKP dalam
menggunakan layanan SIDATIK
b) indeks pemanfaatan informasi Kelauatan Perikanan berbasis
Information technology;
c) persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen
pengetahuan yang terstandar;
d) persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Pusat
Data, Statistik, dan Informasi; dan
e) persentase pemenuhan layanan perkantoran Pusat Data, Statistik,
dan Informasi.
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BAB IV
PENUTUP

Sangat disadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam
penyusunan dokumen ini. Diharapkan peningkatan kinerja secara profesional
dan penguatan teamwork di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat
memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan kelautan dan
perikanan.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya dalam upaya
kita mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan
perikanan memiliki berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan
masyarakat.

SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
SJARIEF WIDJAJA

Lampiran III

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 1/PER-SJ/2016
TENTANG
RENCANA
STRATEGIS
SEKRETARIAT
JENDERAL
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

KEMENTERIAN

KERANGKA PENDANAAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2015-2019

Kode
KL
032

Program/ Kegiatan
Prog

Sasaran

Target

Indikator

Keg

Anggaran (Rp Miliar)

2015

2016

2017

2018

2019

6

6,5

7

7,5

8

88

89

92

93

94

40%

50%

60%

70%

100%

BB

BB

A

A

AA

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA KKP

01

Tersedianya kebijakan pembangunan
yang efektif

2016

2017

2018

2019

(Rp Miliar)

398,95

442,56

650,00

700,00

750,00

3.123,01

10,38

12,13

15,00

20,00

25,00

81,51

15,78

17,10

18,12

20,05

22,11

93,16

16,13

19,78

20,00

22,00

25,00

102,78

Indeks efektivitas kebijakan pemerintah

Terwujudnya ASN KKP yang
kompeten, profesional dan
berkepribadian

Indeks kompetensi dan integritas

Tersedianya manajemen
pengetahuan yang handal dan
mudah diakses

Persentase unit kerja yang menerapkan
sistem manajemen pengetahuan yang
terstandar (%)

Terwujudnya birokrasi KKP yang
efektif, efisien, dan berorientasi
pada layanan prima

2015

Total Alokasi
2015-2019

Indeks RB KKP

Terkelolanya anggaran
pembangunan secara efisien dan
akuntabel

032

01

2322

Nilai kinerja anggaran KKP

Baik

Opini atas Laporan Keuangan KKP

WTP

01

2323

Sangat Baik
(>90)
WTP

Penyiapan Produk Hukum dan
Penataan Organisasi KKP
Terwujudnya birokrasi KKP yang
efektif, efisien, dan berorientasi
pada layanan prima

Indeks RB KKP

Tersedianya kebijakan
pembangunan yang efektif

Indeks efektivitas kebijakan pemerintah

Terwujudnya naskah kerjasama dan Persentase penyelesaian naskah kerjasama
perjanjian internasional dan antar
dan perjanjian internasional dan antar
lembaga yang efektif
lembaga
032

Baik (80-90) Baik (80-90) Sangat Baik
(>90)
WTP
WTP
WTP

BB

BB

A

A

6
82

AA

6,5

7

7,5

8

85

87

90

91

Pengelolaan Kepegawaian KKP
Terwujudnya ASN KKP yang
kompeten, profesional dan
berkepribadian
Indeks kompetensi dan integritas

032

01

2324

88

89

92

93

94

Presentase Perencanaan Pengembangan
dan Pembinaan disiplin pegawai sesuai
kebutuhan
Presentase Pelayanan Pengangkatan,
Kepangkatan, Pemberhentian, Pensiun dan
mutasi pegawai lainnya yang tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Presentase Pelayanan Administrasi den
Pengembangan Jabatan Fungsional sesuai
kebutuhan
Presentase penyelesaian dokumen
penatausahaan Biro Kepegawaian yang
tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pengelolaan Keuangan KKP
Terwujudnya birokrasi KKP yang
efektif, efisien, dan berorientasi
pada layanan prima

Terkelolanya anggaran
pembangunan secara efisien dan
akuntabel
Terwujudnya pengelolaan BMN
lingkup KKP yang optimal

Tingkat ketaatan terhadap SAP (%)
Tingkat kepatuhan terhadap SPI (%)
Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK
KKP
Opini atas Laporan Keuangan KKP

100
100
cukup

100
100
cukup

100
100
cukup

100
100
cukup

100
100
cukup

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Persentase pencapaian standar pelayanan
dalam pengelolaan BMN lingkup KKP
sesuai SOP (%)

65

70

75

80

85

Kode
KL

032

032

Program/ Kegiatan
Prog

01

01

Sasaran

Keg

2325

2326

Target

Indikator
2015

2016

2017

Anggaran (Rp Miliar)
2018

2019

Pengelolaan Perencanaan,
Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan
KKP
Terwujudnya birokrasi KKP yang
efektif, efisien, dan berorientasi
pada layanan prima

Nilai SAKIP KKP

Tersedianya manajemen
pengetahuan yang handal dan
mudah diakses
Terkelolanya anggaran
pembangunan secara efisien dan
akuntabel
Terselenggaranya koordinasi
perencanaan, penganggaran, dan
monev serta pelaporan
pembangunan KP

Persentase unit kerja yang menerapkan
sistem manajemen pengetahuan yang
terstandar (%)
Nilai kinerja anggaran KKP

Tersedianya prasarana kantor pusat
KKP yang memadai
Terwujudnya pengelolaan rumah
tangga kantor pusat KKP yang
optimal

Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran, dan pelaporan

A

A

A

AA

AA

40%

50%

60%

70%

100%

Baik (80-90) Baik (80-90) Baik (80-90) Sangat Baik
(>90)

2015

2016

2017

2018

2019

Total Alokasi
2015-2019
(Rp Miliar)

34,23

44,07

47,21

50,14

52,04

227,69

254,05

259,20

265,67

285,81

305,85

1.370,58

15,84

14,67

17,00

18,00

20,00

85,51

17,38

22,00

35,00

40,00

45,00

159,38

29,03

23,60

25,00

35,00

45,00

157,63

Sangat Baik
(>90)

3

3

3

3

3

Presentase pemenuhan kebutuhan
prasarana kantor (%)
Persentase pencapaian standar pelayanan
dalam pengelolaan rumah tangga kantor
pusat KKP sesuai SOP (%)

70

75

80

85

90

82

85

87

90

92

Persentase pencapaian standar pelayanan
ketatausahaan pimpinan sesuai SOP (%)

85

87

89

91

93

Persentase pencapaian standar pelayanan
administrasi persuratan dan kearsipan
KKP serta ketatausahaan Biro sesuai SOP
(%)

85

87

89

91

93

Persentase pencapaian standar pelayanan
dalam pengelolaan BMN Setjen sesuai
SOP (%)
Persentase pemenuhan layanan pengadaan
dan perizinan terpadu

65

70

75

80

85

100

100

100

100

100

Persentase pembayaran gaji dan tunjangan
kinerja pegawai Setjen (%)

100

100

100

100

100

Persentase pemenuhan layanan
perkantoran Setjen (%)

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

30

30

31

31

31

< 10%

< 10%

< 10%

< 10%

< 10%

Pengelolaan Administrasi dan
Pelayanan Penunjang Pelaksanaan
Tugas KKP

Terwujudnya pengelolaan
ketatausahaan, administrasi
persuratan dan kearsipan KKP yang
optimal

Terwujudnya pengelolaan BMN
Setjen yang optimal
Terselenggaranya layanan
pengadaan dan perizinan terpadu
Terpenuhinya belanja aparatur dan
belanja operasional perkantoran

032

032

01

01

2327

2328

Perumusan Kebijakan Kelautan
Tersedianya rumusan kebijakan
pembangunan kelautan nasional

Jumlah dokumen rumusan kebijakan
(dokumen)

Kerja sama yang implementatif

Jumlah dokumen kerja sama yang telah
diimplementasikan (dokumen)
Rasio jumlah pemberitaan yang negatif
dibanding total pemberitaan tentang KKP (%)

Pengelolaan Kerjasama KP dan
Hubungan Masyarakat

Citra positif KKP di masyarakat

032

01

2329

Pengelolaan Data Statistik dan
Informasi KP
Tersedianya data statistik dan
informasi KP yang valid, handal dan
mudah diakses

Tersedianya manajemen
pengetahuan yang handal dan
mudah diakses

Persentase partisipasi aktif unit eselon I
lingkup KKP dalam menggunakan layanan
SIDATIK (%)

100

100

100

100

100

Indeks pemanfaatan informasi KP berbasis
IT (%)

> 75%

> 75%

> 80%

> 80%

> 85%

40%

50%

60%

70%

100%

100

100

100

100

100

Persentase unit kerja yang menerapkan
sistem manajemen pengetahuan yang
terstandar (%)

Terpenuhinya belanja aparatur dan
belanja operasional perkantoran
Persentase pembayaran gaji dan tunjangan
kinerja pegawai PUSDATIN (%)

Kode
KL

Program/ Kegiatan
Prog

Sasaran

Keg

Persentase pemenuhan layanan
perkantoran PUSDATIN (%)
032

01

5281

Target

Indikator

Anggaran (Rp Miliar)

2015

2016

2017

2018

2019

100

100

100

100

100

> 75%

> 75%

> 75%

> 75%

> 75%

Pengelolaan Modal Usaha Kelautan
dan Perikanan

2015

2016

6,10
Tersedianya permodalan usaha
kelautan dan perikanan untuk
kelompok masyarakat

Persentase modal usaha yang tersalurkan
(%)

30,00

2017

207,00

SEKRETARIS JENDERAL
ttd.
SJARIEF WIDJAJA

2018

209,00

2019

210,00

Total Alokasi
2015-2019
(Rp Miliar)

662,10

