
: Dinas Perikanan

: Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat

: Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara merata berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM dan

 jasa pariwisata serta usaha pendukungnya

: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dalam PDRB

: Melaksanakan penyelenggaraan pembangunan pada urusan bidang kelautan dan perikanan

: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;

b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas ;

c. Penyelenggaraan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintahan Daerah ;

d. Penetapan program kerja serta rencana pembangunan di bidang perikanan;

e. Penyelenggaraan fasilitas yang berkaitan dengan, kesekretariatan, perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan sumberdaya 

a. perikanan, serta bina mutu dan daya saing produk perikanan ;

f. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dibidang Perikanan dengan pihak swasta dan lembaga terkait;

g. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dibidang Perikanan;

h. Pemberian saran dan pertimbangan sesuai bidang tugasnya kepada Bupati;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
SUMBER 

DATA
PENANGGUNG JAWAB

1. Meningkatnya produksi - Persentase peningkatan produksi Produksi tahun (x+1) - tahun (x) X 100 % - Bidang perikanan tangkap

Perikanan dan Kelautan perikanan tangkap Produksi tahun x   dan pengelolaan sd. Perikanan

- Bidang perikanan budidaya

- Persentase peningkatan produksi Produksi tahun (x+1) - tahun (x) X 100 %

perikanan budidaya Produksi tahun x

2. Meningkatnya nilai - Nilai tambah produk hasil perikanan Nilai produk perikanan yang telah diolah - Dokumen - Bidang bina mutu dan daya 

tambah produk hasil Nilai produk perikanan segar statistik    saing produk perikanan

perikanan

Lumajang,    Januari 2018
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Dokumen 

Statistik 

perikanan 

Kab. 

Lumajang

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN / OUTCOME / 

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi 

Visi

Misi

Tugas Pokok  

Tujuan

Fungsi


