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KEPUTUSAN  

KEPALA BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR 

PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN  
NOMOR.            /BRSDM/BRPBAP3/KP.427/VIII/2020 

TENTANG  

RENCANA STRATEGIS  

BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU 

DAN PENYULUHAN PERRIKANAN 

TAHUN 2020-2024  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU 

DAN PENYULUHAN PERRIKANAN 

 

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menyukseskan visi dan misi 

Kementerian Kelautan dan Perikanan serta 

mengoptimalkan perencanaan riset perikanan dan 

penyuluhan kelautan dan perikanan, perlu adanya dokumen 

perencanaan; 

        2.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai 

Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan 

Perikanan tentang Rencana Strategis Balai Riset Perikanan 

Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Tahun 

2020-2024. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem  

Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan 

Perikanan; 

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 
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tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 

Tahun 2015;  

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 7/PERMEN-KP/2018 Tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

29/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan 

Perikanan; 

8. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia 

Kelautan Perikanan Nomor 8/Per-BRSDM/2020 Tentang 

Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia 

Kelautan Perikanan Tahun 2020-2024; 

9. Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Pusat Riset Perikanan 

Nomor.SK 394/BRSDM.3/RC.221/V/2020 tentang 

Rencana Strategis Pusat Riset Perikanan Tahun 2020-2024;  

 

10. Keputusan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan 

dan Perikanan Nomor.SK 231/BRSDM.05/RC.221/III/2020 

tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan 

Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI RISET PERIKANAN 

BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN 

TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI RISET 

PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN 

PERIKANAN TAHUN 2020 - 2024. 

Pasal 1 

Dalam Keputusan Kepala Balai ini, yang dimaksud dengan: 

1. Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan 

Perikanan Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra BRPBAP3, 

adalah dokumen perencanaan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan 

Penyuluhan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 

sampai dengan tahun 2024. 
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2. Balai adalah Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan 

Perikanan. 

Pasal 2 

1. Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan 

Perikanan yang merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Pusat 

dalam penyusunan program kegiatan riset perikanan dan penyuluhan 

perikanan. 

2. Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan 

Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam 

target kinerja BRPBAP3 2020-2024 dan Lampiran II  yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini. 

Pasal 3 

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau 

dan Penyuluhan Perikanan, meliputi: 

a. pendahuluan, yang berisi latar belakang, kondisi umum, potensi dan 

permasalahan, dan lingkungan strategis; 

b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;  

c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; 

d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan 

e. penutup. 

Pasal 4 

Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan 

Perikanan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkup Balai Riset Perikanan 

Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan terdiri dari indikator kinerja 

program Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, 

Indikator kinerja kegiatan unit Eselon III lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya 

Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, dan kerangka pendanaan yang tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Kepala 

Balai ini. 

 

Pasal 5 

Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Maros 

pada tanggal ..... Agustus 2020 

 

KEPALA BALAI RISET PERIKANAN 

BUDIDAYA DAN PENYULUHAN 

PERIKANAN,             
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A. INDRA JAYA ASAAD 

Lampiran I 

Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan 

Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan 

Nomor.       /BRSDM/BRPBAP3/KP.427/VIII/2020 

Tentang Rencana Strategis  

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan 

Penyuluhan Perikanan  

Tahun 2020-2024 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 

2025 telah dtetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2020-2024 yang merupakan RPJMN IV sekaligus periode terakhir dalam dokumen 

RPJPN 2005-2025.  RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara 

menyeluruh di berbagai bidang termasuk kelautan dan perikanan dengan 

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan 

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta 

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang terus meningkat.  

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN IV (2020-2024) 

adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur 

melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan 

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan 

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya 

saing. Hal ini ditegaskan berupa penambahan misi pembangunan nasional yaitu 

mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis 

kepentingan nasional seperti tertera dalam Popok-pokok Penjelasan Pers Menteri 

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025.  Misi tersebut selaras dengan salah satu 

sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu “Terwujudnya Indonesia sebagai negara 
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kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. 

RPJMN IV (2020-2024) akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam 

RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat 

kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-

middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas SDM, 

layanan publik, dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik. 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Riset Perikanan Budidaya Air 

Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) tahun 2020-2024, mengacu pada 

Renstra Pusat Riset Perikanan (Pusriskan), Renstra Pusat Pelatihan dan Penyuluhan 

Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), Renstra Badan Riset dan Sumber Daya 

Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), dan Renstra Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi KKP pada tahun 2020-2024 adalah 

mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, 

mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.  Visi KKP menjadi 

penting dengan keberadaan BRPBAP3 sebagai lembaga pendukung untuk 

mencapai tujuan RPJMN IV (2020-2024). Peran strategis keberadaan BRPBAP3 

yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan riset dan inovasi iptek 

perikanan budidaya air payau dan penyuluhan kelautan dan perikanan.  

Peran strategis BRPBAP3 meliputi: 1) merencanakan pembangunan kelautan 

dan perikanan nasional melalui penyediaan hasil riset inovatif; 2) 

menyelenggarakan riset dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang mengikuti 

perkembangan era globalisasi dan ekonomi dijital; 3) menghasilkan riset inovatif 

dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; 4) melaksanakan 

pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif, efisien, 

dan tepat sasaran; 5) melakukan sharing Knowledge Base Management System 

(BMS) dalam mengaplikasikan hasil riset kelautan dan perikanan; 6) mewujudkan 

tata kelola riset dan SDM yang baik dan melakukan kerja sama dengan 

lembaga/instansi dalam dan luar negeri; dan 7) meningkatkan kontribusi 

Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP (royalti dan Hak Kekayaan 

Intelektual/HaKI) melalui hasil riset. 
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Pusriskan mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menyusun, 

melaksanakan dan memantau kebijakan teknis, rencana, program riset dan 

pengembangan iptek di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya 

(akuakultur), pemulihan sumber daya ikan, dan teknologi alat dan mesin perikanan, 

dan memberikan dampak pada peningkatan ekonomi. Hasil riset yang inovatif 

menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sumber daya kelautan dan 

perikanan secara berkelanjutan. Dinamika lingkungan strategis pembangunan 

kelautan dan perikanan harus disikapi dengan mengoptimalkan kekuatan internal, 

serta mengubah tantangan yang dihadapi menjadi peluang.  

Puslatluh KP memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi 

KKP dengan: 1) meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat 

meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk 

kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi; 2) 

mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap 

inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan 

perikanan; 3) membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui 

penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan 

perikanan; dan 4) meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan 

perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan 

pelatihan. 

Perkembangan iptek yang pesat di era Revolusi Industri (Industry Revolution)  

4.0 dan era Masyarakat  (Society) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan 

kehidupan baru yang berpusat pada manusia (human-centered) serta berbasis 

teknologi. Cyber-physical system (CPS) dalam era Revolusi Industri 4.0 

merupakan integrasi antara  physical system, komputasi dan 

juga network/komunikasi, sedangkan era Masyarakat  5.0 merupakan 

penyempurnaan dari CPS menjadi cyber-physical-human systems. Pada era 

Masyarakat 5.0 manusia tidak hanya dijadikan obyek (passive element), tetapi 

berperan aktif sebagai subyek (active player) yang bekerja 

bersama physical system dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, 

interaksi antara mesin (physical system) dan manusia diperlukan untuk menjaga 
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kesimbangan maupun keharmonisan. Situasi demikian akan memberikan peluang 

bagi BRPBAP3 untuk berinovasi dalam hal teknologi perikanan budidaya air payau 

dan penyuluhan kelautan dan perikanan. Berdasarkan hal tersebut, BRPBAP3 

melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024, guna 

mendukung terwujudnya visi dan misi KKP serta sasaran RPJMN IV (2020-2024) 

yaitu mewujudkan masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, 

adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan 

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang 

berkualitas dan berdaya saing. 

 

1.2 Kondisi Umum 

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 

dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu, dan 

berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu 

misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi negara 

kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”, 

dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, 

meningkatkan kapasitas SDM yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut 

nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan 

membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.  

Berdasarkan hal tersebut, BRPBAP3 telah melaksanakan berbagai kegiatan di 

bidang riset dan penyuluhan kelautan dan perikanan seperti tercantum pada Tabel 

1.1.  Dari Tabel 1.1 terlihat target dan capaian kinerja  hanya ditampilan untuk tahun 

2017-2019 sebab indikator ini berbeda sebagai akibat fungsi balai yang berbeda 

pada tahun 2015-2017 sebagai Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air 

Payau (BPPBAP) dan pada tahun 2017-2019 sebagai BRPBAP3.   

 

Tabel 1.1.  Capaian kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan  

      Penyuluhan Perikanan 2017-2019 
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No. Indikator Target Capaian 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 Jumlah pelaku 

utama/pelaku usaha yang 

kompeten dan inovatif 

meningkat produksinya 

melalui penyuluhan 

perikanan lingkup 

BRPBAP3 (kelompok) 

 679 207  919 210 

2 Jumlah UMK dan 

koperasi sektor kelautan 

dan perikanan yang 

dibentuk dan dilegalisasi 

(orang) 

 917 4.140  944 4.218 

3 Legalisasi izin usaha 

mikro kecil dan 

pendirian koperasi sektor 

kelautan dan perikanan 

(unit) 

  827   828 

4 Nilai Pendapatan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) (Rp 

x juta)  

1.997,23 259,99 218,00 434,71 301,47 485,0

0 

5 Jumlah pelaku 

utama/usaha yang 

disuluh (orang) 

 39.460 49.710  43.082 50.66

9 

6 Jumlah profil kelompok 

pelaku utama/usaha yang 

disusun (dokumen) 

  4.971   5.021 

7 Persentase penyuluh 

perikanan yang 

berkontribusi terhadap 

pelaksanaan program 

KKP (%) 

 70 100  70 100 

8 Tersedianya metode 

percontohan penyuluhan 

kelautan dan perikanan 

(lokasi) 

  4   4 

9 Jumlah data dan/atau 

informasi hasil riset 

perikanan (paket) 

1 1 1 1 1 1 

10 Jumlah komponen 

inovasi yang dihasilkan 

(paket) 

 1 2  1 2 

11 Jumlah inovasi teknologi 

yang diusulkan untuk 

direkomendasikan 

(paket) 

1 1 1 1 1 1 

12 Jumlah lembaga riset 

perikanan yang 

terstandar (lembaga) 

  1   1 

13 Jumlah jejaring dan/atau 

kerja sama riset 

8 10 5 12 17 7 
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perikanan yang 

disepakati dan 

ditindaklanjuti 

(dokumen) 

14 Jumlah sarana prasarana 

BRPBAP3 yang 

ditingkatkan 

kapasitasnya (paket) 

1 1 1 2 1 1 

15 Jumlah karya tulis ilmiah  

BRPBAP3 yang 

dipublikasikan (KTI) 

25 25 25 30 24 25 

16 Indeks profesionalitas 

ASN lingkup BRPBAP3 

(indeks) 

80,00 90,00 71,00 98,38 96,48 73,02 

17 Persentase unit kerja 

BRPBAP3 yang 

menerapkan sistem 

manajemen pengetahuan 

yang terstandar (%) 

65,00 65,00 75 58,10 78,75 100 

18 Persentase jumlah 

rekomendasi hasil 

pengawasan yang 

dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja 

lingkup BRPBAP3 (%) 

  80,00   81,82 

19 Persentase jumlah 

rekomendasi hasil 

pengawasan yang 

dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja 

lingkup BRPBAP3 (%) 

  87,00   97,16 

20 Batas tertinggi 

persentase temuan 

Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) 

Badan Pemeriksa 

Keuangan  (BPK) atas 

Laporan Keuangan (LK) 

BRPBAP3 dibandingkan 

realisasi anggaran 

BRPBAP3 tahun 

sebelumnya (nilai) 

 1,0 1,0  1,0 0,1 

 

 

Hasil riset lainnya selain yang telah disebutkan pada Tabel 1.1 adalah berupa 

paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas 

hasil invensinya di bidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu melaksanakan 

sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk 

melaksanakannya.  
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1.3 Potensi dan Permasalahan 

1.3.1 Potensi 

1.3.1.1 Organisasi 

BRPBAP3 merupakan unit pelaksana teknis KKP di bidang riset perikanan 

budidaya air payau dan penyuluhan kelautan dan perikanan, yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia 

Kelautan dan Perikanan. BRPBAP3 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Tata 

Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, maka 

telah diatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja BRPBAP3. BRPBAP3 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset 

perikanan budidaya air payau dan penyuluhan kelautan dan perikanan. Dalam 

melaksanakan tugas, BRPBAP3 menyelenggarakan fungsi:   

a. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan 

laporan;   

b. Pelaksanaan riset perikanan budidaya air payau di bidang biologi, 

reproduksi, genetika, bioteknologi, patologi, toksikologi, ekologi, nutrisi 

dan teknologi pakan, pemetaan dan lingkungan, plasma nutfah, serta 

analisis komoditas;  

c. Pengembangan teknologi riset perikanan budidaya air payau; 

d. Penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta 

pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi 

pelaku utama dan pelaku usaha;  

e. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), Swadaya, dan Swasta;  

f. Pengelolaan prasarana sarana riset perikanan budidaya air payau dan 

penyuluhan kelautan dan perikanan; dan  

g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

Struktur organisasi BRPBAP3 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 29/PERMEN-KP/2017 

Tentang Organisasi Tata Kerja  BRPBAP3  seperti  terlihat pada Gambar 1.1.  
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Struktur organisasi BRPBAP3 meliputi: 1) Subbagian Tata Usaha; 2) Seksi Tata 

Operasional; 3) Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana; 4) Seksi Penyuluhan; dan 5) 

Kelompok Jabatan Fungsional.  

 
Gambar 1.1.  Struktur  Organisasi   Balai   Riset   Perikanan  Budidaya  Air Payau  

 dan Penyuluhan Perikanan 

 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, kepala BRPBAP3 dibantu 

oleh: 

Subbagian Tata Usaha.  Subbagian Tata Usaha terdiri atas Urusan Kepegawaian 

dan Urusan Keuangan dan Umum.  Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas 

melakukan urusan administrasi kepegawaian, tata laksana, keuangan, persuratan, 

kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, 

dan tata laksana; dan 
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b. Pelaksanaan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga 

dan perlengkapan. 

 

 

 

Seksi Tata Operasional.  Seksi Tata Operasional  terdiri atas Subseksi Program dan 

Anggaran dan Subseksi Monitoring dan Evaluasi.  Seksi Tata Operasional  

mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, 

pemantauan, evaluasi dan laporan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tata Operasional menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyusunan rencana program dan anggaran; dan 

b. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan. 

Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana.  Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana terdiri 

atas Subseksi Pelayanan Teknis dan Subseksi Prasarana dan Sarana.   Seksi 

Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, jasa, informasi, 

komunikasi, kerja sama, serta pengelolaan prasarana dan sarana riset perikanan 

budidaya air payau dan penyuluhan kelautan dan perikanan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi dan kerjasama riset 

perikanan budidaya air payau serta pengelolaan perpustakaan; dan 

b. Pengelolaan prasarana dan sarana riset perikanan budidaya air payau. 

Seksi Penyuluhan. Seksi Penyuluhan terdiri atas Sebseksi Kelembagaan Kelompok 

dan Subseksi Penyelengaraan.  Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat 

bagi pelaku utama dan pelaku usaha, pengelolaan prasarana dan sarana penyuluhan, 

penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta 

kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh swadaya dan swasta. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi: 
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a. Penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum 

masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pengelolaan 

prasarana dan sarana penyuluhan; dan 

b. Penyiapan bahan penyusunan materi, metodologi dan penyelenggaraan 

penyuluhan perikanan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh 

swadaya dan swasta. 

Kelompok Jabatan Fungsional.  Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas 

melaksanakan: 

a. Riset perikanan budidaya air payau di bidang biologi, reproduksi, 

genetika, bioteknologi, patologi, toksikologi, ekologi, nutrisi dan 

teknologi pakan, pemetaan dan lingkungan, plasma nutfah, serta analisis 

komoditas; 

b. Pengembangan teknologi penelitian perikanan budidaya air payau; 

c. Penyuluhan kelautan dan perikanan; dan 

d. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas 

masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Kelompok jabatan fungsional tertentu yang ada di BRPBAP3 meliputi: 

Peneliti, Litkayasa, Penyuluh Perikanan, Arsiparis, Pengelola Pengadaaan Barang 

dan Jasa, Analisis Kepegawaian, dan Pustakawan.  

Kelompok Penelitian (kelti) merupakan kelompok keahlian yang secara 

fungsional sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan riset BRPBAP3 di 

bidang perikanan budidaya air payau.  Setiap kelti dipimpin oleh penanggung jawab 

kelti. BRPBAP3 telah menetapkan lima kelti seperti terlihat pada Tabel 1.2. 

 

Tabel 1.2.  Kelompok penelitian dan tugas di Balai Riset Perikanan Budidaya Air  

      Payau dan Penyuluhan Perikanan 

 

No. Kelompok Penelitian Tugas 

1 Sumber Daya dan 

Lingkungan Budidaya 

Melaksanakan riset di bidang pemetaan, 

lingkungan, toksikologi, dan ekologi 

2 Kesehatan dan Lingkungan Melaksanakan riset di bidang biologi dan 

patologi 
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3 Perbenihan, Genetika, dan 

Bioteknologi 

Melaksanakan riset di bidang 

reproduksi, genetika, bioteknologi, dan 

plasma nutfah 

4 Nutrisi dan Teknologi Pakan Melaksanakan riset di bidang nutrisi dan 

teknologi pakan 

5 Teknologi Perikanan 

Budidaya 

Melaksanakan riset di bidang teknologi 

perikanan budidaya dan analisis 

komoditas 

 

1.3.1.2 Sumber Daya 

1.3.1.2.1 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting 

dari sebuah organisasi yang merupakan kunci yang menentukan perkembangan 

organisasi termasuk BRPBAP3. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang 

dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk 

mencapai tujuan organisasi. Keberadaan SDM memiliki peran strategis dalam 

mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan  perikanan secara keseluruhan 

yang dilaksanakan melalui kegiatan riset perikanan dan penyuluhan perikanan.  

SDM pada BRPBAP3 terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pegawai 

negeri sipil/PNS dan non-ASN/tenaga kontrak. Pada tahun 2019, BRPBAP3 

memiliki SDM sebanyak 522 orang berstatus PNS dan 263  orang tenaga kontrak 

(termasuk 221 orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB)). Dari 522 PNS yang ada 

terdiri dari 39  pejabat fungsional umum (JFU) dan 483 pejabat fungsional tertentu 

(JFT).  Dari 483 JFT,  410 sebagai penyuluh perikanan dan 42 sebagai peneliti.  

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, komposisi SDM PNS BRPBAP3 terdiri 

atas 13,79% berpendidikan sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; 13,21% 

berpendidikan D3 dan D4; 61,89% berpendidikan S1; 8,62% berpendidikan S; dan 

2,49% berpendidikan S3. Berdasarkan golongan, SDM PNS BRPBAP3 didominasi 

oleh PNS golongan III yaitu 66,09% dan berdasarkan kelompok umur didominasi 

PNS berumur 46-50 tahun yaitu 24,14%.  Komposisi SDM PNS lingkup BRPBAP3 

tercantum dalam Tabel 1.3. 

 

Tabel 1.3.  Komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Balai Riset Perikanan Budidaya  

      Air Payau dan Penyuluhan Perikanan tahun 2019 



RENSTRA BRPBAP3 2020-2024 

 

15 

 

 

No. Uraian Jumlah (orang) % 

1 

 
Berdasarkan Struktural dan Fungsional 

Fungsional Umum 39 7,47 

Analisis Kepegawaian 1 0,19 

Pustakawan 2 0,38 

Arsiparis 2 0,38 

Peneliti 42 8,06 

Penyuluh Perikanan 410 78,54 

Litkayasa 25 4,79 

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 1 0,19 

Total 522 100,0

0 

2 Berdasarkan Jenjang Fungsional Peneliti 

Ahli Peneliti Utama* 7 16,67 

Ahli Peneliti Madya 19 45,24 

Ahli Peneliti Muda 14 33,33 

Ahli Peneliti Pertama 2 4,76 

Total 42 100,0

0 

3 Berdasarkan Jenjang Fungsional Penyuluh Perikanan 

Penyuluh Perikanan Utama 0 0 

Penyuluh Perikanan Madya 90 21,95 

Penyuluh Perikanan Muda 152 37,07 

Penyuluh Perikanan Pertama 87  21,22 

Penyuluh Perikanan Penyelia 15 3,66 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan 17 4,15 

Penyuluh Perikanan Pelaksana 25 6,10 

Penyuluh Perikanan Pemula 6 1,46 

Calon Penyuluh Perikanan 18 4,39 

Total 410  100,0

0 

4 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

S3 13 2,49 

S2 45 8,62 

S1 323 61,89 

D4 22 4,21 

D3 47 9,00 

<SLTA 72 13,79 

Total 522 100,0

0 

5 Berdasarkan Golongan  

IV 106 20,31 

III 345 66,09 
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II 71 13,60 

I 0 00,00 

Total 522 100,0

0 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Kelompok Umur (tahun) 

< 30 7 1,34 

31 – 35 43 8,24 

36 – 40 93 17,82 

41 – 45 118 22,61 

46 – 50 126 24,14 

51 – 55 94 18,02 

56 – 60 38 7,28 

> 60 3 0,57 

Total 522 100,0

0 

Keterangan: 

* = Termasuk 3 profesor riset 
 

 Komposisi dari dua jabatan fungsional yang cukup besar di BRPBAP3 yaitu 

jabatan fungsional peneliti dan penyuluhan perikanan dari tahun ke tahun tercantum 

pada Tabel 1.4 dan 1.5.   Komposisi jabatan fungsional tertentu ASN BRPBAP3 

didominasi jabatan fungsional penyuluh perikanan sebanyak 410 penyuluh 

perikanan.  Hal ini terjadi karena pada tahun 2017-2018 BRPBAP3 mendapat 

limpahan jabatan fungsional penyuluh perikanan yang sebelumnya merupakan 

pegawai pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan 

Sulawesi Tenggara.  

 

Tabel 1.4.  Komposisi Jabatan Fungsional Peneliti  pada Balai Penelitian dan  

      Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (2015-2016) dan Balai  

      Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (2017- 

      2019) 

 

No. Jabatan Fungsional 

Peneliti 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Peneliti Ahli Pertama 9 7 7 4 2 

2 Peneliti Ahli Muda 16 18 18 18 14 

3 Peneliti Ahli Madya 16 15 17 19 19 

4 Peneliti Ahli Utama* 13 11 7 6 7 

Jumlah 54 51 49 47 42 
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Keterangan: 

* = Termasuk 3 profesor riset 

 

Sebagai organisasi penyelenggara riset dan inovasi iptek, peran peneliti 

adalah sebagai pendukung utama misi organisasi, namun jumlah peneliti kurun 

waktu 2015-2019 cenderung menurun (Tabel 1.4).  Demikian juga halnya dengan 

penyuluh perikanan yang juga cenderung menurun dari tahun ke tahun (Tabel 1.5).  

Jumlah keseluruhan SDM termasuk peneliti dan penyuluh perikanan yang selalu 

berkurang karena memasuki masa pensiun serta meninggal dunia, tetapi tidak 

diimbangi rekruitmen SDM. Sejak tahun 2015 tidak ada lagi penambahan SDM 

bidang riset melalui perekrutan CPNS baru, kecuali mutasi PNS dari satker/instansi 

lain. Dari Tabel 1.3 terlihat bahwa 135 PNS atau sekitar 25,87% dari PNS total 

BRPBAP3 sudah berusia lebih dari 51 tahun pada tahun 2019, usia yang sudah 

mendekati batas usia pensiun. Hal tersebut membutuhkan perhatian dan 

pertimbangan dalam merancang pola penerimaan serta pengembangan kompetensi 

SDM mendukung pelaksanaan tujuan BRPBAP3. 

Tabel 1.5.  Komposisi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan  pada Balai Riset  

      Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (2018-2020) 

 

No. Jabatan Fungsional Penyuluh 

Perikanan 

Tahun 

2018 2019 2020* 

1 Penyuluh Perikanan Pemula 24 24 22 

2 Penyuluh Perikanan Pelaksana 28 25 26 

3 Penyuluh Perikanan Pelaksana 

Lanjutan 

17 17 17 

4 Penyuluh Perikanan Penyelia 18 15 16 

5 Penyuluh Perikanan Ahli Pertama 88 87 81 

6 Penyuluh Perikanan Ahli Muda 158 152 157 

7 Penyuluh Perikanan Ahli Madya 88 90 83 

8 Penyuluh Perikanan Ahli Utama 0 0           0 

Jumlah 421 410        402 

Keterangan: 

* = Per Juni 2020 
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1.3.1.3.2 Sumber daya sarana prasarana 

Aset BRPBAP3 meliputi aset berwujud (tangible asset) dan tidak berwujud 

(intangible asset). Aset berwujud terkait pelaksanaan fungsi riset maupun 

pengembangan SDM di antaranya sarana laboratorium yang tersebar di  kantor 

pusat maupun instalasi-instalasi BRPBAP3 untuk menghasilkan data dan informasi 

yang akurat tentang obyek riset dan pengembangan KP.   

 

Kantor Utama.  Kantor Utama dan Perumahan BRPBAP3 berlokasi di Maros, 

dengan luas total 36,97 ha (Gambar 1.2).  Sarana prasarana yang dijumpai di Kantor 

Pusat BRPBAP3 disajikan pada Tabel 6.  

 

Gambar 1.2.  Kantor Utama Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan   

                      Penyuluhan Perikanan di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi   

                      Selatan 

 

Tabel  1.6.  Sarana parasara di Kantor Utama Balai Riset Perikanan Budidaya Air  

        Payau dan Penyuluhan Perikanan tahun 2019 

 

No. Sarana Prasarana Unit Tahun 

Perolehan 

Kondisi 

1 Gedung Kantor Utama / Aula /  

Perpustakaan 

1 1991 Baik 

2 Laboratorium Patologi 1 1989 Baik 

3 Laboratorium Bioteknologi dan 1 1989 Baik 
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Nutrisi serta Workshop Pakan 

4 Laboratorium Tanah, Pengelola 

Laboratorium Uji, dan Laboratorium 

basah 

1 1997 Baik 

5 Laboratorium Air 1 2006 Baik 

6 Aula 2 1 1989 Baik 

7 Laboratorium Pemetaan dan Gedung 

Tata Operasional 

1 2006 Baik 

8 Mes 4 1989 3 baik/ 1 

rusak ringan  

9 Gedung genset 1 1989 Baik 

10 Gedung bengkel 1 1989 Baik 

11 Rumah dinas 68 1991 64 baik/  

4 rusak 

 

Lima Laboratorium Penguji yaitu: Tanah, Air, Patologi, Nutrisi, dan 

Boteknologi telah diakreditasi sebagai Laboratorium Penguji SNI ISO/IEC 

17025:2008 dengan 25 ruang lingkup (Tabel 1.7).  

Tabel  1.7.  Ruang lingkup dari laboratorium penguji Balai Riset Perikanan 

                   Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan tahun 2019 

 

No. Nama 

Laboratorium 

Ruang Lingkup Akreditasi 

Sudah Belum 

1 Tanah 18 8 10 

2 Air 17 4 13 

3 Nutrisi 8 6 2 

4 Patologi 6 5 1 

5 Bioteknologi 3 2 1 

Jumlah 52 25            27 

 

Untuk mendukung pelaksanaan riset budidaya air payau, BRPBAP3 memiliki 

tiga instalasi riset yang tersebar di tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan 

yakni: 1) Instalasi Tambak Percobaan Marana di Maros, 2) Instalasi Tambak 

Percobaan Punaga di Takalar; dan 3) Instalasi Perbenihan Udang Windu Siddo di 

Barru. 

 

Instalasi Tambak Percobaan Marana Kabupaten Maros.  Instalasi Tambak 

Percobaan (ITP) Marana  terletak di Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten 
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Maros (sekitar 8 km dari Maros) (Gambar 1.3).  ITP Marana memiliki luas  48,43 

ha dengan sarana prasarana seperti terlihat pada Tabel 8.  ITP Marana  digunakan 

untuk pengembangan teknologi budidaya udang windu, ikan bandeng, ikan nila, 

rumput laut, dan kepiting bakau dengan basis teknologi tradisional hingga 

semiintensif.   

 

 

Gambar 1.3.  Instalasi Tambak Percobaan Balai Riset Perikanan Budidaya Air  

                      Payau dan Penyuluhan Perikanan di Marana, Kabupaten Maros, 

                      Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

Tabel  1.8.  Sarana parasara di Instalasi Tambak Percobaan Marana, Balai Riset  
   Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan tahun 2019 

 

No. Sarana Prasarana Unit Tahun 

Perolehan 

Kondisi 

1 Kantor Pengelola / Laboratorium 1 1989 Baik 

2 Gedung genset 1 1989 Baik 

3 Gedung sarana 1 1989 Baik 

4 Gedung bengkel 1 1989 Baik 

5 Asrama / Mes 1 1991 Baik 

6 Rumah dinas 8 1991 3 baik/  

5 rusak berat 

7 Tambak beton 20 1989 Baik 

8 Tambak tanah  1989 Baik  
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Instalasi Tambak Percobaan Punaga Kabupaten Takalar.  Instalasi Tambak 

Percobaan (ITP) Punaga berlokasi di Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, 

Kabupaten Takalar (sekitar 80 km dari Maros) dengan  luas lahan total 12,74 ha 

(Gambar 1.4).  Sarana prasarana yang tersedia di ITP Punaga disajikan pada Tabel 

1.9.   ITP Punaga digunakan untuk penyediaan  teknologi budidaya udang dan ikan 

yang berdaya saing (low volume, high density, high productivity, high profit, and 

low impact) dan berkelanjutan dan penyediaan teknologi penyediaan induk udang 

windu asal tambak. 

 

Gambar 1.4.  Instalasi Tambak Percobaan Balai Riset Perikanan Budidaya Air 

                      Payau dan  Penyuluhan  Perikanan di Punaga, Kabupaten Takalar, 

                      Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

Tabel  1.9.  Sarana parasara di Instalasi Tambak Percobaan Punaga, Balai Riset  

       Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan tahun 2019 

 

No. Sarana Prasarana Unit Tahun 

Perolehan 

Kondisi 

1 Kantor Pengelola  1 2005 Baik 

2 Guest house 4 kamar 1 2005 Baik 

3 Asrama peneliti 1 2007 Baik 
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4 Asrama teknisi 1 2007 Baik 

5 Gedung pakan 1 2014 Baik 

6 Gedung genset 1 2014 Baik 

7 Tambak superintensif @ 1.000 m2 4 2013 Baik 

8 Tambak superintensif @ 1.000 m2 8 2015 Baik  

9 Tandon air limbah 1 2014 Baik 

10 Tandon air bersih 1 2015 Baik 

11 Tambak tanah 1 2019 Baik 

12 Laboratorium basah 1 2007 Baik 

 

Instalasi Pembenihan Udang Windu Siddo Kabupaten Barru. Instalasi Pembenihan 

Udang Windu (IPUW) Siddo berlokasi di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng 

Riaja, Kabupaten Barru (sekitar 120 km dari Maros) dengan luas lahan  9,28 ha 

(Gambar 1.5).    Instalasi ini dibangun untuk melaksanakan riset pembenihan udang 

windu, ikan beronang, dan kepiting bakau, mendukung program kebangkitan udang 

windu di Indonesia dan diharapkan arah pemanfaatannya sebagai Broodstock center 

udang windu dan kepiting bakau. Sarana prasarana  yang ada di IPUW Siddo 

disajikan pada Tabel 1.10.   

 

 

Gambar 1.5.  Instalasi Pembenihan Udang Windu Balai Riset Perikanan Budidaya   

                      Air Payau dan Penyuluhan Perikanan di Siddo, Kabupaten Barru, 

                                  Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Tabel  1.10.  Sarana parasara di Instalasi Pembenihan Udang Windu, Balai Riset  
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         Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan tahun 2019 

 

No. Sarana Prasarana Unit Tahun 

Perolehan 

Kondisi 

1 Kantor Pengelola  1 2012 Baik 

2 Gedung Nucleus Center 1 2010 Baik 

3 Gedung Multiplication Center 1 2011 Baik 

4 Laboratorium Bioteknologi 1 2011 Baik 

5 Gedung Hatchery Kepiting Bakau 1 2016 Baik 

6 Gedung Hatchery Udang Windu 1 2008 Baik 

7 Dormitory 1 2011 Baik 

8 Asrama 5 2008 Baik  

9 Rumah dinas 15 2012 Baik 

10 Tambak beton @ 1.000 m2 10 2011 Baik 

11 Tandon air laut  1 2011 Baik 

12 Tandon air limbah 1 2011 Baik 

13 Bangunan reservoar air laut 1 2013 Baik 

14 Bangunan gedung larva masal udang 

windu 

1 2012 Baik 

15 Bangunan bak gravitasi 1 2013 Baik 

16 Bangunan bak ikan beronang 1 2008 Baik 

 

Aset tak berwujud BRPBAP3 merupakan aset nonmoneter yang tidak 

memiliki bentuk fisik tetapi memberikan kontribusi bagi institusi berupa ilmu 

pengetahuan seperti hasil riset dan paten.  Aset tak berwujud dari BRPBAP3 

disajikan pada Tabel 1.11 dan 1.12.  BRPBAP3 senantiasa berupaya membangun 

jaringan kerja sama yang luas dengan seluruh pihak terkait dalam rangka 

pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan penyebarluasan 

hasil riset melalui kerja sama riset dan nonriset seperti tersaji pada Tabel 11. 

 

Tabel 1.11.  Beberapa jenis aset tak berwujud Balai Penelitian dan Pengembangan  

        Budidaya Air Payau (2015-2016) dan Balai Riset Perikanan Budidaya  

        Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (2017-2019) 

 

No. Jenis Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah kegiatan riset 33 23 1 3 4 

2 Jumlah kegiatan diseminasi 

hasil riset 

4 3 6 10 3 
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3 Jumlah publikasi hasil riset 76 68 30 24 25 

4 Jumlah paten biasa yang 

dihasilkan 

0 0 1 3 1 

5 Kerja sama riset 3 3 0 3 1 

6 Kerja sama nonriset 5 2 8 4 2 

 

 

 

 

 

Tabel 1.12.  Beberapa bentuk publikasi dari karya tulis ilmiah Balai Penelitian dan  

   Pengembangan Budidaya Air Payau (2015-2016) dan Balai Riset    

   Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (2017- 

   2019) 

 

No. Bentuk Publikasi Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jurnal 8    10 9 16 15 

2 Media 1 5 3 4 3 

3 Prosiding 59 52 17 4 5 

4 Artikel/Majalah 7 1 1 0 0 

5 Buku Ilmiah 1 0 0 0 2 

Jumlah 76 68 30 24 25 

 

 

1.3.1.3 Anggaran  

Penganggaran BRPBAP3 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

Tentang Keuangan Negara, menggunakan pendekatan penganggaran terpadu 

(unified budget), kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term 

expenditure framework), dan penganggaran berbasis kinerja (performance-based 

budgeting). Anggaran BRPBAP3 pada tahun 2015-2019 yang bersumber dari 

APBN disajikan dalam Tabel 1.13. Anggaran 2015-2016 merupakan anggaran 

BPPBAP dan anggaran 2017-2019 merupakan anggaran BRPBAP3 dengan 

tambahan tugas pokok penyuluhan perikanan dari yang sebelumnya. Hanya saja, 

BRPBAP3 sebagai lembaga riset mendapatkan anggaran pelaksanaan riset yang 

masih tergolong rendah, Rp 2.027.575.000 atau 1,84% dari anggaran total 

BRPBAP3 pada tahun 2019. 

Tabel 1.13.  Pagu dan realisasi anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan  

        Budidaya Air Payau (2015-2016) dan Balai Riset Perikanan Budidaya  

        Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (2017-2019) 
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Deskripsi Tahun  

2015 2016 2017 2018 2019 

Pagu (Rp) 48.737.136.000 35.321.558.000 16.838.066.000 113.027.497.000 109.996.776.000 

Realisasi(Rp) 48.148.354.416 34.445.237.917 13.701.655.155 107.859.048.624 108.686.650.294 

Realisasi (%) 98,79 97,52 81,37 95,43 98,81 

 
Proporsi anggaran untuk BRPBAP3 tahun 2019 didominasi untuk belanja 

pegawai sebesar Rp 85.271.040.867 atau 78,46% dari anggaran total BRPBAP3 

yang mencapai Rp 109.996.776.000 seprti terlihat pada Gambar 1.6. 

 

 
 
Gambar 1.6.  Proporsi anggaran Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan  

          Penyuluhan Perikanan tahun 2019 

 
 

1.3.1.4 Kegiatan Riset dan Penyuluhan Perikanan 

Dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, riset perikanan 

budidaya air payau berperan menjadi pendorong penerapan teknologi dengan 

keberadaan  tiga instalasi dan satu kantor pusat yang didukung oleh 42 peneliti 

(termasuk 3 profesor riset) dan 25 litkayasa. Kegitan riset juga didukung dengan 

ditetapkannya BRPBAP3 sebagai Pusat Unggulan Iptek (PUI) Udang oleh 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia pada 

tahun 2018 dan dibina sejak tahun 2016.   
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 BRPBAP3, selain melaksanakan kegiatan riset juga mendapatkan fungsi 

untuk melakukan  kegiatan penyuluhan kelautan dan  perikanan dengan ditetapkan 

sebagai satuan administrasi pangkalan (satminkal) untuk penyuluhan kelautan dan 

perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.  

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan di ketiga provinsi 

tersebut didukung oleh 81 penyuluh perikanan terampil dan 321 penyuluh 

perikanan ahli. 

   Kegiatan riset di BRPBAP3 didukung dengan keberadaan sarana dan 

prasarana riset yang sebagian besar ruang lingkupnya sudah mendapat akreditasi 

dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Penguji karena telah 

menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005).  

BRPBAP3 memiliki 5 laboratorium penguji dengan 25 ruang lingkup seperti 

terlihat pada Tabel 1.7.   

Penyuluh perikanan satminkal BRPBAP3 yang telah melaksanakan perannya 

pada periode 2017-2019 di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan 

Sulawesi Tenggara, di antaranya: 

a. Pendampingan Kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan  

KUGAR) dalam akses teknologi, informasi dan permodalan usaha kelutan 

dan perikanan; 

b. Penumbuhan dan peningkatan kelas kemampuan kelompok (KUB, 

POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR); 

c. Pendampingan Bantuan Pemerintah (asuransi nelayan/pembudidaya ikan, 

sertifikat tanah nelayan, sarana alat tangkap ikan, budidaya udang windu, 

probiotik, dll.); 

d. Pendirian Koperasi (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar, dll.); 

e. Legalisasi Izin Usaha Mikro dan Kecil/IUMK sektor kelautan dan perikanan) 

(nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar , dll.); 

f. Sosialisasi peraturan per-UU perikanan;  

g. Pendataan Pelaku Usaha kelauta dan perikanan (KUSUKA) dan sampling 

produksi (perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar, dll.) dalam Satu 

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 
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h. Pengusulan dan Pemanfaatan Bale Kusuka sebagai sarana informasi 

pembangunan kelautan dan perikanan dan penyuluhan pelaku utama 

 

 

 

 

1.3.2 Permasalahan 

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset 

perikanan budidaya air payau untuk mendukung pembangunan kelautan dan 

perikanan antara lain:  

a. Belum optimalnya kolaborasi dan sinergi kegiatan riset perikanan budidaya air 

payau dan pengembangan SDM untuk memperkuat capaian output dan sasaran 

kinerja KKP serta merespons isu SDM dan riset nasional, regional, dan 

internasional; 

b. Belum terbangun sinergi hulu dan hilir pemanfaatan hasil riset perikanan budidaya 

air payau dan SDM oleh Unit Pelaksana Teknis KKP dalam merealisasikan 

program prioritas KKP khususnya program prioritas yang ditetapkan sebagai quick 

wins pembangunan sektor kelautan dan perikanan; 

c. Kurang optimalnya kerja sama dalam dan luar negeri, jejaring kerja sama (instansi 

pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar 

negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI) untuk meningkatkan kapasitas riset 

dan SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama 

aset/sumber daya (resource sharing); 

d. Sarana-prasarana riset belum mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan 

riset dan SDM;  

e. Hasil riset belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan pemangku 

kepentingan dan industri perikanan; dan 

f. Belum tersedianya regulasi pendukung dan terbatasnya kemampuan melakukan 

hilirisasi dan komersialisasi hasil riset untuk kebutuhan industri. 
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Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program 

penyuluhan kelautan dan perikanan untuk mendukung pembangunan kelautan dan 

perikanan antara lain: 

a. Kelembagaan penyuluhan kelautan dan perikanan belum berjalan dengan 

optimal; 

b. Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia; 

c. Kuantitas dan kualitas dan distribusi penyuluh perikanan belum memadai; 

d. Penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan sebagian polivalen, 

jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna 

teknologi belum berjaan secara efektif; 

e. Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan kelautan dan perikanan masih 

terbatas dalam aksesibilitasnya; 

f. Sarana prasarana penyuluhan kelautan dan perikanan belum mencukupi 

kebutuhan pelakasanaan tugas penyuluh;  

g. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan masih 

terbatas; dan 

h. Batasan pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait dengan 

penyelenggaraan penyuluhan setelah terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 

2004 Tentang Pemerintah Daerah. 

 

1.4 Lingkungan Strategis 

BRPBAP3 mendapat mandat untuk melaksanakan program penyelenggaraan 

riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan pada lingkup KKP 

seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor 29/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Tata Kerja  

BRPBAP3. Mandat tersebut harus diikuti penyusunan renstra yang memperhatikan 

perkembangan lingkungan strategis. Hal ini akan mempengaruhi pencapaian 

kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia (khususnya 

melalui peran riset perikanan budidaya air payau). 

Lingkungan strategis ini secara teoritis dapat diartikan sebagai situasi 

strategis baik internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian 
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tujuan BRPBAP3 tahun 2020-2024. Situasi strategis bersumber dari faktor internal 

dan eksternal yang bersifat statis maupun dinamis yang tercakup dalam perspektif 

wilayah (sektoral, regional, nasional, dan global). Situasi internal dan eksternal 

dalam lingkungan strategis yang dihadapi BRPBAP3 meliputi:  

 

 

 

1.4.1 Faktor Strategis Lingkungan Eksternal 

1.4.1.1 Tingkat Global 1.4.1.1 

a. Perkembangan era Revolusi Industri  4.0 dan Era Masyarakat 5.0 telah 

memicu dijitalisasi dan otomatisasi di berbagai sektor dalam proses 

industri serta menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian 

masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya 

dan ruang fisik; 

b. Kemampuan diplomasi sains dibutuhkan oleh SDM kelautan dan 

perikanan untuk mampu bersaing dalam pergaulan riset global; 

c. Kompetensi pada bidang teknologi informasi yang harus dimiliki SDM 

kelautan dan perikanan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi 

dan ekonomi dijital; 

d. Adanya perubahan fungsi pangan untuk kesehatan dan pencegahan 

penyakit menuntut riset pangan fungsional berbasis sumber daya hayati 

perairan. 

 

1.4.1.2 Tingkat Regional 

a. Implementasi kerja sama ekonomi dan perdagangan yang bersifat 

regional (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC, Masyarakat 

Ekonomi ASEAN/MEA, dan World Trade Organization/WTO) maupun 

antar negara yang bersifat bilateral, membutuhkan penyiapan riset dan 

SDM yang unggul; 

b. Pertumbuhan penduduk sebagai modal SDM dan potensi meningkatkan 

konsumsi ikan; dan 
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c. Isu penurunan kualitas lingkungan perairan dalam wilayah regional 

membutuhkan rekomendasi kebijakan BRSDM KP. 

 

1.4.1.3 Faktor Strategis Lingkungan Internal di Tingkat Nasional  

a. Potensial sumber daya lahan tambak di Indonesia cukup luas yaitu 

2.964.331 ha dan yang baru dimanfaatkann sekitar 22,50%; 

b. Teknologi yang diterapkan dalam budidaya air payau sebagian besar 

yaitu sekitar 60-70% dengan teknologi rendah; dan 

c. Produk perikanan primer dari hasil perikanan budidaya air payau yang 

memiliki nilai tambah rendah masih mendominasi struktur 

perekonomian sektor kelautan dan perikanan.  

 

1.4.2 Isu-Isu Strategis 

BRPBAP3 memiliki peran untuk mendorong pengelolaan riset perikanan 

budidaya air payau sebagai landasan pengembangan dan peningkatan kompetensi 

SDM melalui penerapan iptek. Upaya merespons sejumlah isu yang berkembang, 

menuntut keberadaan riset perikanan budidaya air payau.  Isu strategis yang 

memerlukan kontribusi hasil riset dan SDM mengacu pada rancangan teknokratis 

Renstra KKP, yaitu: 

a. Illegal, unreported and unregulated/IUU fishing dan destructive fishing; 

b. Tata kelola sumber daya perikanan berkelanjutan; 

c. Pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan; 

d. Peningkatan investasi, ekspor dan industrialisasi perikanan; 

e. Daya saing SDM, inovasi teknologi dan riset; dan  

f. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. 

Berbagai faktor dapat mempengaruhi keberhasilan untuk mencapai  tujuan 

dan sasaran organisasi, termasuk BRPBAP3. Secara umum, keberadaan faktor-

faktor tersebut dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu berdasarkan sumber atau asal-

usul dari faktor tersebut dan berdasarkan efeknya terhadap pencapaian tujuan 

organisasi. Menganalisis lingkungan internal dan eksternal merupakan bagian dari 

perencanaan strategis. Berdasarkan sumbernya, faktor-faktor yang mempengaruhi 
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pencapaian tujuan organisasi dapat berasal dari dalam atau dari luar lingkungan 

organisasi. Salah satu metode yang digunakan adalah SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, dan Threats) yaitu suatu metode yang digunakan untuk 

mengetahui kondisi organisasi sebagai dasar menentukan peningkatan dan 

perbaikan dengan penentuan strategi yang sesuai dengan karakteristik dan posisi 

organisasi. Kerangka kerja SWOT ini menggunakan analisis terhadap Strenghts 

(Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats 

(Ancaman) yang dimiliki oleh BRPBAP3 (Tabel 1.14).   

 

 

Tabel 1.14.  Faktor internal dan faktor eksternal Balai Riset Perikanan Budidaya  

                    Air Payau dan Penyuluhan Perikanan 

 

Faktor Internal 

Strenghts (Kekuatan) Weaknesses (Kelemahan) 

S.1.  Memiliki SDM (peneliti, 

litkayasa, penyuluh, dan staf 

pendukung) yang kompeten 

 

S.2.  Adanya peraturan 

perundangan terkait riset dan 

penyuluhan perikanan  

 

S.3.  Kemampuan menghasilkan  

        inovasi iptek yang sesuai  

        kebutuhan 

 

S.4.  Kemampuan untuk 

menjaring kerja sama riset 

dalam dan luar negeri 

 

 

  

W.1.  Landasan hukum penguatan hilirisasi 

dan komersialisasi hasil riset belum 

tersedia 

 

W.2. Sarana prasarana penyelenggaraan 

riset dan penyuluhan perikanan yang 

tersedia masih memerlukan 

revitalisasi 

 

W.3. Dunia industri belum sepenuhnya 

memberikan pengakuan terhadap 

kompetensi SDM 

 

W.4. Peran penyuluh perikanan dalam 

mendampingi pelaksanaan program 

pembangunan KP belum optimal 

 

W.5.  Terbatasnya anggaran operasional 

riset perikanan budidaya air payau 

dan penyuluhan perikanan 

Faktor Eksternal 

Opportunities (Peluang) Threats (Tantangan) 

O.1.   Kemajuan iptek untuk 

pengembangan inovasi 

T.1.  Tumpang tindihnya tugas dan fungsi 

antarunit kerja yang ada di bidang 

riset perikanan budidaya  
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perikanan budidaya air 

payau 

 

O.2.   Era Revolusi Industri 4.0 

dan Era Masyarakat 5.0 

 

O.3.   SDM unggul dan berdaya 

saing sebagai prioritas 

kebijakan pembangunan 

nasional 

 

O.4.   Sumber daya perikanan 

budidaya air payau masih 

dapat dioptimalkan  

 

O.5.   Dapat mensinergikan riset 

dan sumber daya riset 

sebagai dalam menghadapi 

rencana pembentukan 

Badan Riset Inovasi 

Nasional   

 

T.2. Adanya persyaratan kompetensi bagi 

tenaga kerja kelautan dan perikanan 

yang tersertifikasi 

 

T.3.  Terjadinya penurunan kualitas 

lingkungan perikanan budidaya air 

payau  

 

T.4.  Birokrasi belum memudahkan dalam 

hilirisasi hasil riset sebagai dasar 

pengambilan kebijakan 

 

 

Dengan memperhatikan identifikasi kekuatan, kelemahan yang dimiliki 

serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pengembangan perikanan 

budidaya air payau, maka strategi yang dikembangkan oleh BRPBAP3 antara lain:  

a. Menyelenggarakan riset perikanan untuk menyelesaikan isu dan 

permasalahan. budidaya air payau; 

b. Meningkatkan peran riset dan penyuluhan kelautan dan perikanan 

dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan 

berkelanjutan; 

c. Meningkatkan hilirisasi/diseminasi dan komersialisasi hasil riset 

perikanan budidaya air payau serta Hak Kekayaan Intelektual 

(HaKI) dengan pemerintah pusat/daerah, usaha kecil menengah dan 

industri. 

d. Melakukan penataan kelembagaan riset perikanan budidaya air 

payau dan  peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM, perbaikan 

sarana dan prasarana  riset dan penyuluhan serta  pengelolaan 

keuangan yang trasnparan dan akuntable. 
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e. Membangun sinergi dan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak 

baik nasional dan internasional dalam pengembangan perikanan 

budidaya air payau. 

f. Membangun sistem penyuluhan KP yang bersinergi dengan riset dan 

pengembangan SDM serta program Pemerintah Daerah 

g. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dengan memanfaatkan 

hasil riset dan inovasi untuk menjawab isu dan masalah sektor 

kelautan dan perikanan; dan 

h. Pengembangan penyelenggaraan penyuluhan dan penyebaran 

informasi hasil riset berbasis dijital. 

 

BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS 
 

2.1 Visi  

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia 

sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur.  Visi Presiden 2020-2024 adalah 

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, 

berlandaskan Gotong Royong".  Sebagai organisasi yang membantu Presiden 

Republik Indonesia untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-

2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden. 

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya masyarakat kelautan dan 

perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang 

berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. 

Visi BRPBAP3 adalah “Terwujudnya masyakarat kelautan dan perikanan 

yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui 

riset dan inovasi iptek perikanan perikanan budidaya air payau serta 

penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan Indonesia 

maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.  
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2.2 Misi  

Misi BRPBAP3 adalah turunan dari misi Presiden dan KKP dalam bidang 

riset dan penyuluhan kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden 

Republik Indonesia, BRPBAP3 mendukung 4 (empat) misi yaitu: 

a. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas SDM KP melalui peningkatan 

kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset kelautan 

dan perikanan; 

b. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 

melalui peningkatan kontribusi riset dan inovasi iptek perikanan terhadap 

perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan; 

c. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui 

peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; 

d. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan 

Terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP. 

 

Implementasi dari visi dan misi Presiden Republik Indonesia dilakukan 

secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling 

memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan 

budaya bagi kepentingan bersama.   

 

2.3 Tujuan  

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BRPBAP3, maka tujuan yang ingin 

dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok pelaku utama/pelaku 

usaha kelautan dan perikanan; 

b. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi riset perikanan budidaya air 

payau mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan yang berdaya 

saing; 

c. Menghasilkan dan mengembangkan riset perikanan budidaya air payau dan 

inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan; dan 

d. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM 

sesuai tata kelola pemerintahan yang baik. 
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Tabel 2.1.  Keterkaitan visi, misi, dan tujuan dalam Rencana Strategis Balai Riset  

Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan  2020-2024 

Visi Misi Tujuan 

“Terwujudnya Masyakarat 

Kelautan dan Perikanan yang 

Sejahtera dan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan yang 

Berkelanjutan melalui riset dan 

inovasi iptek perikanan 

perikanan budidaya air payau 

serta penyelenggaraan 

penyuluhan perikanan untuk 

mewujudkan Indonesia maju 

yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian, berlandaskan 

Gotong-Royong” 

Misi 1.  

Peningkatan 

Kualitas SDM KP 

1. Meningkatkan 

kapasitas dan 

kemandirian 

kelompok pelaku 

utama / pelaku usaha 

kelautan dan 

perikanan. 

 

Misi 2.  

Struktur Ekonomi 

yang Produktif, 

Mandiri, dan 

Berdaya Saing 

2. Meningkatkan 

pemanfaatan inovasi 

teknologi riset 

perikanan budidaya 

air payau mendukung 

industrialisasi 

kelautan dan 

perikanan yang 

berdaya saing. 

 

Misi 4.  

Mencapai 

Lingkungan 

Hidup yang 

Berkelanjutan 

3. Menghasilkan dan 

mengembangkan riset 

perikanan budidaya 

air payau dan inovasi 

mendukung 

pembangunan 

berkelanjutan 

 

Misi 8.  

Pengelolaan 

Pemerintahan 

yang Bersih, 

Efektif, dan 

Terpercaya 

4. Menyelenggarakan 

fungsi kelembagaan 

dan manajerial riset 

dan SDM sesuai tata 

kelola pemerintahan  

yang baik 

 

 

2.4 Sasaran Strategis  

Sasaran strategis (SS) merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh 

KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. 

Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:  
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SS-1 Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat 

SS-2 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat 

SS-3 Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan 

SS-4 Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan Meningkat 

SS-5 Hasil Riset dan Inovasi Dimanfaatkan 

SS-6 Tatakelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bertanggung Jawab 

SS-7 Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing 

SS-8 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Integratif 

SS-9 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

Dengan memperhatikan misi dan tujuan BRPBAP3 tahun 2020-2024, maka 

sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran 

strategis KKP dan BRSDM KP adalah sebagai berikut: 

a. SS.1 Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat   

b. SS.4 Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan Meningkat 

c. SS.5 Hasil Riset dan Inovasi Dimanfaatkan 

d. SS.9 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

Dalam penyusunan Rencana Strategis, BRPBAP3 menggunakan tiga perspektif 

yaitu perspektif stakeholders, perspektif internal process, dan perspektif learning 

and growth.  

Stakeholders Perspective 

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai di level 0 KKP adalah 

“Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat”, dengan Indikator 

Kinerja: Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 59,16 pada 

tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024. Adapun penjabaran turunan dalam IKU 

BRPBAP3 sebagaimana pada tabel di bawah ini   

Internal Process Perspective 

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai di level 0 KKP adalah 

“Kapasitas dan Kompetensi SDM KP Meningkat”, dengan Indikator Kinerja: 

Jumlah Lulusan Pendidikan dan Pelatihan yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia 

Industri, dari 17.175 pada tahun 2020 menjadi 19.546 pada tahun 2024. Adapun 

penjabaran turunan dalam IKU BRPBAP3 sebagaimana pada tabel di bawah ini  
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Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai di level 0 KKP adalah “Hasil 

Riset dan Inovasi Dimanfaatkan”, dengan Indikator Kinerja: Jumlah Hasil Riset 

Kelautan dan Perikanan yang Diadposi/Diterapkan, dari 5 hasil riset pada tahun 

2020 menjadi 15 hasil riset pada tahun 2024. Adapun penjabaran turunan dalam 

IKU BRPBAP3 sebagaimana pada bagian di bawah ini. 

Learn and Growth Perspective 

Sasaran strategis keempat (SS-9) yang akan dicapai di level 0 KKP adalah “Tata 

Kelola Pemerintahan yang Baik”, dengan Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas 

ASN, dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 pada tahun 2024. Indikator Kinerja 

Indeks SPBE, dari 70 pada tahun 2020 menjadi 74 pada tahun 2024. Indikator 

Kinerja Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, dari 85 pada tahun 2020 menjadi 85 

pada tahun 2024. Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP, dari 3 pada tahun 2020 

menjadi 3 pada tahun 2024.  

 

 

BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, 

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 
 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional dapat  dilaksanakan dalam jangka 

panjang, jangka menengah, maupun tahunan dengan terencana. RPJPN 2005-2025 

dijadikan pedoman penyusunan RPJMN serta Rencana Kerja Tahunan (RKP). 

Fokus RPJMN periode IV (2020-2024) dalam siklus RPJPN 2005-2025 adalah 

untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur 

melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut 

diprioritaskan untuk memperkuat struktur perekonomian berlandaskan keunggulan 

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas serta berdaya 

saing.   

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development 

Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 
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beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda 

pembangunan Indonesia sebagai berikut: 

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan 

berkeadilan; 

b. Agenda mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan 

menjamin pemerataan; 

c. Agenda meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;  

d. Agenda membangun revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 

e. agenda memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi 

dan pelayanan dasar;  

f. Agenda membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana 

dan perubahan iklim; dan 

g. Agenda memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan 

(polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.  

Dalam rangka pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas 

Nasional) RPJMN 2020-2024, Terdapat tiga Proyek Prioritas Strategis (Major 

Project) yang merupakan proyek yang memiliki nilai stategis dan daya ungkit tinggi 

untuk mencapai prioritas pembangunan. Major Project yang diamanatkan di  

bidang kelautan dan perikanan yaitu (a) Revitalisasi tambak-tambak perikanan di 

kawasan sentra produksi udang untuk mendorong produksi dan ekspor; (b) Integrasi 

Pelabuhan Perikanan dan Fish Market bertaraf internasional.; dan   (c) Penguatan 

jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan (Bappenas, 2019) 

Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas KKP 

antara lain adalah: 

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan 

berkeadilan, yeng meliputi peningkatan pengelolaan kemaritiman, 

perikanan dan kelautan, memperkuat komitmen pelaksanaan target 

sustainable development goals (SDG) 14 Ekosistem Lautan (Life Below 

Water), dan Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di 

sektor riil, dan industrialisasi; 
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b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin 

pemerataan, dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan 

komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi 

pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), 

kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 

Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan 

Perikanan (WPP); dan 

c. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan 

perubahan iklim, dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan 

keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan 

kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon 

pesisir dan laut. 

Arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 yang 

diamanatkan dalam  RPJMN   adalah sebagai berikut : 

a. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, 

penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai 

dengan Zona Ekonomi Eksklusif  (ZEE) dan laut lepas, peningkatan 

pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan, dan perbaikan hidup 

nelayan. Arah kebijakan ini menjabarkan misi KKP yang terkait dengan 

Peningkatan Kontribusi Ekonomi sektor kelautan dan perikanan (Direktorat 

Jenderal Perikanan Tangkap); 

b. Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan 

lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses 

permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Arah kebijakan menjabarkan 

misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor 

kelautan dan perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya); 

c. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan 

kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas produk, penguatan 

sistem karantina ikan, dan peningkatan nilai tambah untuk peningkatan 

devisa. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan 

Peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan (Direktorat 
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Jenderal Penguatan daya Saing; Badan Karantina Ikan dan Pengendalian 

Mutu (BKIPM); dan 

d. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan 

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan 

instansi terkait arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan 

Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;  Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan dan BKIPM); dan 

e. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.  

  

BRPBAP3 merupakan bagian dari BRSDMKP bertanggung jawab 

mengimplementasikan strategi khususnya strategi ke-5 yaitu Penguatan SDM dan 

inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang dapat dilaksanakan adalah: 

a. Penguatan kegiatan riset yang dimanfaatkan oleh masyarakat, inovasi 

teknologi dan riset perikanan budidaya air payau, serta peningkatan database 

perikanan; 

b. Penerapan teknologi/kaji terap hasil riset, diseminasi teknologi perikanan yang 

berkelanjutan dan produktif; 

c. Pengembangan/pembentukan pusat unggulan iptek perikanan budidaya air 

payau; 

d. Pengembangan pelatihan, magang dan penyuluhan kelautan dan perikanan 

termasuk yang berbasis dijital; 

e. Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri; 

f. Peningkatan sarana dan prasarana riset perikanan budidaya air payau dan 

penyuluhan perikanan; serta pengembangan instalasi riset perikanan. 

 

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balau Riset Perikanan Budidaya Air Payau 

dan Penyuluhan Perikanan 
 

Kebijakan yang dilaksanakan BRPBAP3 tahun 2020-2024, berorietasi pada 

pengelolaan sumber daya perikanan budidaya air payau yang berkelanjutan untuk 
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peningkatan produksi dan peningkatan kesejateraan pembudidaya, dengan 

mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial.  

 

3.2.1 Riset Perikanan 

Riset perikanan budidaya periode 2020-2024 diarahkan untuk menghasilkan 

inovasi riset dan teknologi yang mendukung pembangunan kelautan dan perikanan 

berkelanjutan. 10 fokus kegiatan riset kelautan dan perikanan yang dilaksanakan di 

lingkup BRSDMKP adalah: 1) Sustainable fisheries; 2) Konservasi dan mitigasi 

serta rehabilitasi; 3) Sustainable aquaculture; 4) Inovasi teknologi; 5) Perubahan 

iklim; 6) Poverty reduction dan pemberdayaan masyarakat; 7) Jasa kelautan; 8) 

Pengembangan usaha, sistem bisnis dan trading; 9) Kemandirian pangan dan bahan 

baku industri; dan 10) Kajian kewilayahan dan geopolitik. (Gambar 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.1 Fokus kegiatan riset kelautan dan perikanan yang dilaksanakan di   

                  lingkup Badan Riset dan Sumber daya manusia Kelautan dan 

Perikanan 

  

Berdasarkan fokus program tersebut, BRPBAP3 menetapkan kebijakan 

alokasi sumber daya riset yang difokuskan pada poin: sustainable aquaculture, 

inovasi teknologi,  dan  kemandirian pangan dan bahan baku industri. Pelaksanaan 
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riset tersebut  diarahkan untuk memecahkan berbagai permasalah budidaya air 

payau.  

Dalam pelaksanaan pembangunan perikanan  budidaya air payau bertumpu 

pada empat aspek penting, yakni:  

a. Teknologi produksi, melalui inovasi riset dan teknologi untuk 

meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah produk perikanan budidaya;  

b. Sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholders dalam 

peningkatan kesejahteraan pembudidaya;  

c. Keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budidaya air payau 

ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; dan  

d. Berorientasi pasar, artinya riset perikanan budidaya dilakukan 

memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan 

pasar.  

Pada akhirnya, pembangunan perikanan budidaya air payau diharapkan 

dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 

kesejahteraan, mendukung ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor 

produk perikanan dari hasil kegiatan budidaya. 

 

3.2.2 Penyuluhan Kelauatan dan Perikanan  

Kebijakan yang dilaksanakan terkait penyuluhan kelautan dan perikanan 

dalam mendukung peran BRPBAP3 dalam pembangunan kelautan dan perikanan, 

yaitu: kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan fokus kepada ketenagaan, 

kelembagaan, penyelenggaraan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan, 

pembiayaan, dan sarana prasarana penyuluhan. 

Kegiatan penyuluhan berdasarkan kepada metoda dan materi penyuluhan 

yang partisipatif dan inovatif dilaksanakan melalui :  

a. Peningkatan kemandirian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama 

dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (penumbuhan kelompok, 

peningkatan kelas kelompok; 

b. Peningkatan skala usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan 

perikanan (UMKM dan Koperasi);  
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c. Peningkatan akses informasi dan teknologi, akses pasar, dan akses 

permodalan; dan 

d. Peningkatan kolaborasi penyuluhan dengan riset dalam sinergi pelaksanaan 

dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi, serta diseminasi hasil riset 

terekomendasi kepada masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha sektor 

kelautan dan perikanan.  

Kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan dibagi dalam 4 (empat) kelompok 

kegiatan, meliputi:  

a.   Pengembangan dan Penataan Kelembagaan dan Ketenagaan;  

 Peningkatan kelas kelompok mandiri  

 Percontohan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pusat di daerah 

 Penempatan dan penyebaran penyuluh di seketariat penyuluhan di 

kabupaten/kota  

 Membuat piramida model penyuluh (PNS, PPB dan Penyuluh Swadaya)  

b.  Peningkatan Kapasitas Penyuluh;  

 Peningkatan daya saing penyuluh PNS  

 Pengembangan dan pembinaan penyuluh perikanan bantu (PPB)  

 Pembinaan Penyuluh Perikanan swadaya  

c.  Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan berbasis digital; 

 Pengembangan materi cyber extention  

 Peningkatan kualitas dan kuantitas media penyuluhan berbasis inovasi dan 

teknologi  

 Pengembangan penyuluhan wilayah potensi perikanan (mapping)  

 Membangun Sistem Penyuluhan Dijital, yang memuat sistem absensi, 

sistem pelaporan kinerja, dan sistem konsultasi/ pendampingan  

 Membangun sistem penilaian kinerja penyuluh PNS, PPB dan Swadaya 

berbasis lokasi (Global Positioning Systems)  

 Membangun standar digital library, dengan memuat modul-modul yang 

lengkap sehingga penyuluhan dapat menjadi Pool knowledge, 

d.  Pengembangan dan Penataan Sarana Prasarana Penyuluhan;  

 Penataan sarana prasarana penyuluhan  
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 Pengelolaan Balai/Pos/Satker Penyuluhan  

 Pengembangan sarana prasarana penyuluhan 

e.  Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penyuluhan  

 Pembinaan reorientasi penyuluh berbasis kinerja  

 Peningkatan sistem evaluasi dan monitoring penyuluh  

 Pengembangan sistem pengawasan penyuluhan interkoneksi  

  

3.3 Strategi Riset dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 

Dengan memperhatikan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan 

BRPBAP3  pada tahun 2020-2024, dengan mencermati identifikasi kekuatan, 

kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam 

pengembangan perikanan budidaya air payau, maka strategi yang dikembangkan 

seperti telah disebutkan sebelumnya dalam BAB I. 

Strategi 1: Menyelenggarakan riset perikanan untuk menyelesaikan isu dan  

permasalahan budidaya air payau. 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah:  

a. Merencanakan kegiatan riset sesuai kebutuhan pemangku kepentingan dalam 

mendukung pengembangan  bidang perikanan budidaya; 

b. Merancang kegiatan riset bersama untuk membentuk pengetahuan baru sebagai 

upaya memecahkan persoalan bidang perikanan budidaya air payau; 

c. Memanfaatkan teknologi terapan dalam mendukung percepatan industrialisasi 

Perikanan; 

d. Melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati serta memanfaatkannya 

melalui budidaya perikanan; 

e. Mengoordinasikan penyelenggaraan riset dasar sebagai basis riset terapan dan 

eksperimental yang inovatif; 

f. Menyampaikan teknologi yang direkomendasikan; 

g. Menyampaikan inovasi teknologi adaptif lokasi;  

h. Menyampaikan hasil riset sebagai bahan kebijakan (policy brief) dalam 

merespon isu-isu terkini yang bersifat responsif dan antisipatif terhadap isu-isu 

yang sedang dan potensial berkembang; dan 
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i. Melakukan pengembangan hasil riset perikanan; 

 

Strategi 2: Meningkatkan peran riset perikanan serta inovasi teknologi dalam 

mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan. 

Langkah Operasional:  

a. Menyusun bahan rekomendasi kebijakan riset perikanan yang tepat bagi 

penentu kebijakan;  

b. Meningkatkan dukungan riset dan teknologi perikanan budidaya dalam 

pengambilan kebijakan “science-based policy”.; 

c. Menguatkan dan mempertahankan lembaga riset perikanan budidaya 

sebagai Pusat Unggulan Iptek dan perolehan akreditasi Komine Nasional 

Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengebangan (KNAPPP); dan 

d. Mendukung hilirisasi hasil riset perikanan ke industri. 

 

Strategi 3: Meningkatkan hilirisasi/diseminasi dan komersialisasi hasil riset 

perikanan budidaya air payau selaras dengan pengembangan industri kelautan dan 

perikanan. 

Langkah operasional: 

a. Melaksanakankan kegiatan riset perikanan yang sesuai kode etik dalam 

menghasilkan HaKI; 

b. Menyusun program pengembangan riset perikanan yang spesifik lokasi; 

c. Menyelenggarakan pelatihan penulisan ilmiah di bidang riset perikanan 

skala nasional dan internasional; 

d. Meningkatkan kapasitas lembaga riset perikanan (termasuk inovasi dan 

riset, proses diseminasi) melalui sinergi dan kerja sama yang saling 

menguatkan; 

e. Meningkatkan promosi dan diseminasi hasil riset perikanan melalui media 

dan jejaring (nasional maupun internasional) untuk mempercepat capaian 

pembangunan kelautan dan perikanan, pengakuan ilmiah internasional dan 

perolehan sumber-sumber pendanaan riset dari luar Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN); 
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f. Meningkatkan kualitas layanan riset perikanan melalui proses transformasi 

unit pelayanan teknis (UPT) (Laboratorium Penguji) 

g. Meningkatkan hilirisasi hasil riset perikanan untuk mewujudkan 

masyarakat kelautan dan perikanan yang berdaya saing berbasis 

pengetahuan; 

h. Mengukur kesiapterapan teknologi riset perikanan; 

i. Melakukan penerapan teknologi riset perikanan melalui kegiatan alih 

teknologi; dan 

j. Melakukan publikasi hasil riset perikanan. 

 

Strategi 4: Melakukan penataan kelembagaan riset perikanan budidaya air payau 

dan  peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM, perbaikan sarana dan prasarana  

riset dan penyuluhan. 

Langkah Operasional : 

a. Memperkuat tata kelola kelembagaan riset perikanan dan pengembangan 

SDM yang dilandasi prinsip-prinsip konsultatif, komprehensif, fleksibel, 

dan transparan; 

b. Peningkatan jumlah tenaga fungsional  peneliti dan penyuluh serta 

fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan BRPBAP3; 

c. Meningkatakan pranata dan kelembagaan birokrasi yang efektif, efisien 

dan berorientasi pada layanan prima melalui pembinaan dan pendampingan 

Reformasi Birokrasi, pelaksanaan SAKIP, dan menuju satker berstatus 

WBK/WBBM; 

d. Pengelolaan perencanaan dan anggaran pembangunan secara akuntabel; 

e. Pengelolaan keuangan sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara secara 

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparant, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan 

dan kepatutan; dan 

f. Pengusulan/perbaikan sarana dan prasara pendukung kegiatan riset, 

instalasi percobaan dan labaratorium penguji. 
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Strategi 5. Membangun sinergi dan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak baik 

nasional dan internasional dalam pengembangan perikanan budidaya air payau. 

Langkah operasional:  

a. Membangun jejaring dan tata kelola inovasi untuk meningkatkan inovasi kreatif 

melalui kemitraan dengan lembaga riset lain; 

b. Membangun kerja sama riset perikanan (termasuk capacity building) dengan 

lembaga/instansi lingkup nasional dan internasional; dan 

c. Menggunakan jejaring teknologi informasi dijital dalam melaksanakan kegiatan 

riset perikanan.  

 

Strategi 6. Membangun sistem penyuluhan kelautan dan perikanan yang bersinergi 

dengan riset dan pengembangan SDM serta program Pemerintah Daerah. 

Langkah operasional:  

a. Penguatan kelembagaan pelaku usaha/masyarakat kelautan dan perikanan 

(penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok); 

b. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendiseminasi hasil riset 

yang disesuaikan dengan teknologi adaptif lokasi; 

c. Menyiapkan Programa Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang 

partisipatif, kolaboratif, dan integral; 

d. Mendiseminasikan inovasi hasil riset teknologi kelautan dan perikanan 

kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan;  

e. Mengidentifikasi dan memetakan teknologi kelautan dan perikanan yang 

dibutuhkan pelaku utama kelautan dan perikanan; 

f. Menyusun materi penyuluhan berbasis hasil riset inovatif;  

g. Melakukan penguatan sarana prasarana penyuluhan;  

h. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan melalui Pos 

Penyuluhan; 

i. Perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha; 

j. Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha sebagai pilar 

pembangunan ekonomi berbasis komoditas unggulan kelautan dan 

perikanan; dan 
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k. Penataan Kebijakan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, melalui 

Penyelesaian legislasi: Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Kelautan dan 

Perikanan, Mekanisme Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Kelembagaan, 

Sarpras, Metode dan Materi, dan Pola Diklat Penyuluh  

 

Strategi 7. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dengan memanfaatkan hasil 

riset dan inovasi untuk menjawab isu dan masalah sektor kelautan dan perikanan.  

Langkah operasional:  

a. Memanfaatkan teknologi terapan dalam mendukung percepatan 

industrialisasi kelautan dan perikanan; 

b. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan dan diseminasi teknologi 

yang direkomendasikan dan inovasi teknologi adaptif lokasi; 

c. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan dengan memanfaatkan hasil 

kajian kebijakan (policy brief) dalam merespon isu-isu terkini yang bersifat 

responsif dan antisipatif terhadap isu-isu yang sedang dan potensial 

berkembang; dan 

d. Membuat kegiatan percontohan penyuluhan di lokasi binaan penyuluhan 

yang menerapkan teknologi inovasi hasil riset.  

Strategi 8: Pengembangan sistem penyuluhan dan penyebaran informasi hasil 

riset berbasis dijital/teknologi informasi. 

Langkah Operasional: 

a. Mengembangkan sistem penyuluhan  kebutuhan pelaku utama, dengan metode 

pembelajaran jarak jauh e-leaning dan e-training; 

b. Menyusun materi/modul penyuluhan kelautan dan perikanan secara dijital 

yang lengkap sehingga penyuluhan dapat menjadi Pool knowledge; 

c. Membangun sistem penyuluhan dijital, yang memuat sistem pelaporan kinerja, 

dan sistem konsultasi/pendampingan kelompok yang cepat dan akurat; 

d. Menyiapkan SDM dengan keterampilan teknologi informasi; dan  

e. Menyiapkan perangkat sarana/prasarana pendukung untuk penyuluhan 

berbasis dijital (e-learning dan e-trainning). 
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3.4. Kegiatan Prioritas Riset dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan  

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan 

perikanan, kegiatan prioritas riset dan penyuluhan perikanan budidaya pada tahun 

2020-2024 diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan riset  berupa produk 

biologi (induk dan benih unggul, mikroalga, bakteri penghasil Poly-beta Hidroxy-

Butirat (PHB), bakteriofage, mikrokapsul simbiotik RICA, probiotik RICA cair dan 

serbuk), paket teknologi perikanan budidaya, inovasi teknologi adaptif lokasi 

(TAL) perikanan, data dan/atau informasi riset perikanan yang dihasilkan serta 

sarana prasarana riset perikanan. Untuk mendukung pencapaian output tersebut 

maka dikembangkan komoditas-komoditas unggulan budidaya air payau seperti 

udang windu, udang vaname, ikan nila, ikan bandeng, kepiting bakau/rajungan, dan 

ikan beronang.  Selain itu dikembangkan pula komoditas perspektif lainnya seperti 

rumput laut (Gracilaria sp, Caulerpha sp), lobster, udang mantis, udang pama, dan 

ikan balanak.  

BRPBAP3 mempunyai dua kegiatan besar yakni Riset Perikanan dan 

Pelatihan/Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.   

3.4.1 Riset Perikanan 

Kegiatan riset perikanan budidaya air payau ini terdiri dari beberapa subkegiatan 

riset yang  dijabarkan sebagai berikut: 

3.4.1.1 Riset Sumberdaya Lahan  dan Lingkungan  Budidaya 

Kegiatan riset sumberdaya lahan dan lingkungan budidaya bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik lahan dalam upaya penentuan kesesuaian, validasi, daya 

dukung, dan pengelolaan lahan serta  untuk peningkatan produktivitas tambak yang 

berkelanjutan. Kegiatan lain adalah pemantauan lingkungan budidaya terutama di 

kawasan pertambakan budidaya udang vaname teknologi intensif dan superintensif, 

baik pada perairan laut terbuka maupun semitertutup. Selain itu kajian peubah 

valuasi ekonomi pada berbagai tingkat teknologi budidaya tambak untuk menilai 

kondisi lahan budidaya yang ada maupun lahan potensial untuk menjadi 

rekomendasi bagi pengguna dalam pengembangan perikanan budidaya yang 

berkelanjutan terutama di kawasan industrialisasi/pengembangan perikanan 
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budidaya air payau. Selain itu kajian kawasan dan  pengelolaan tambak tradisional 

berbasis silvofishery plus  bekerjasa sama dengan pemerintah daerah dan pihak 

swasta. Kajian lainnya yang dikembangkan antara lain pemanfaatan dan 

pengembangan WebGIS Sipetak untuk Repositori Big Data tambak air payau 

(Gambar 3.2),  pengembangan dan uji terap sistem pakar untuk pengelolaan tambak 

tradisional plus dan  teknologi tinggi serta pembuatan dan pemanfaatan pupuk "Bio-

Silika Plus" untuk perbaikan kualitas lingkungan budidaya tambak, standarisasi dan 

uji lapang di tambak masyarakat berbasis klaster.   Kegiatan penting lainnya yaitu 

pengembangan sistem tambak wanamina (silvofishery) plus untuk mendukung 

keberlanjutan dan peningkatan produktivitas ekosistem mangrove di tambak rakyat. 

Kegiatan terakhir yakni dukungan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya 

kepiting di Indonesia dalam hal pemetaan distribusi dan potensi serta pasokan induk 

kepiting untuk kegiatan budidaya (perbenihan dan pembesaran). 

 

Gambar 3.2. Kegiatan riset pemanfaatan dan pengembangan WebGIS Sipetak, 

        Pemetaan dan Estimasi daya dukung kawasan perikanan budidaya dan  

        pemanfaatan pupuk "Bio-Silika Plus" 

 

3.4.1.2 Riset Kesehatan Ikan  dan Lingkungan 

Riset ini bertujuan untuk mendapatkan teknologi penanggulangan dan 

pencegahan penyakit (Gambar 3.3). Kegiatan diarahkan untuk pencegahan dan  

pengendali penyakit udang dengan  pemanfaatan herbal mangrove, bakteri 

priobiotik RICA cair dan serbuk dan teknik produksi/perbanyakannya melalui 

kelompok pembudidaya atau koperasi. Riset lainnya mengenai pemanfaatan 

mikroalga, skrining  bakteri penghasil PHB (Poly-beta Hidroxy-Butirat), 

pemanfaatan bakteriofage, pemanfaatan mikrokapsul sinbiotik RICA untuk 
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monitoring dan pencegahan/pengendali penyakit pada budidaya udang dan ikan 

serta  penggunaan poduk pupuk organik berbahan baku bakteri untuk budidaya 

udang di tambak. Melalui kegiatan ini diharapkan diperoleh produk biologis 

pengendali penyakit seperti tanaman herbal mangrove, probiotik cair dan serbuk, 

mikroalga, bakteri penghasil PHB , bakteriofage,  mikrokapsul sinbiotik RICA, dan 

produk pupuk organik bebrbahan baku bakteri. 

        

Gambar 3.3. Kegiatan riset pemanfaatan herbal mangrove dan mikroalga untuk  

         pencegahan penyakit pada budidaya udang 

 

3.4.1.3 Riset Perbenihan, Genetika, dan Bioteknologi 

Riset diarahkan untuk memperoleh udang windu dan kepiting bakau yang 

unggul (Gambar 3.4).  Perakitan strain untuk udang windu tahan penyakit dilakukan 

pada produksi larva udang windu tahan penyakit melalui over-ekspresi gen 

ketahanan penyakit dan interferen RNA (RNAi); dan pengembangan produksi larva 

udang windu specific pathogen free (SPF).  Aplikasi teknologi peningkatan 

resistensi udang windu terhadap penyakit dengan aplikasi RNAi dalam pakan dan 

rekombinan PmAV. Kajian lain yang dikembangkan yakni optimasi frekuensi 

pemberian hormon  17α-methyltestoteron dengan dosis optimum pada induk dan 

produksi massal larva udang windu, pengembangan teknologi perbaikan mutu 

induk udang windu  menggunakan bahan herbal, perbaikan sistem produksi larva 

udang windu SPF dengan aplikasi probiotik, hormon dan bahan herbal.  Selain itu 

untuk memperoleh benih kepiting yang unggul dilakukan penelitian produksi 

kepiting bakau unggul melalui uji kawin silang kepiting bakau Scylla spp dalam 

bak terkontrol (krablet kepiting dan induk kepiting bakau) dan uji multilokasi di 
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tambak serta hibridisasi kepiting bakau.  Selain itu dilakukan perakitan teknologi 

untuk rintisan perbenihan udang mantis dan udang pama.  Melalui kegiatan ini 

diharapkan diperoleh produk biologis  berupa  larva udang windu, calon induk 

udang windu dan benih kepiting bakau  yang unggul serta  usulan HaKI RNAi 

dalam pakan dan rekombinan PmAV. Strain unggul udang windu dan kepiting yang 

akan diperoleh ini diharapkan dapat memacu peningkatan produksi yang efisien dan 

berdaya saing tinggi yang mendukung pengembangan industri perikanan budidaya 

air payau yang berkelanjutan. 

      

Gambar 3.4. Kegiatan riset peningkatan resistensi udang windu terhadap penyakit  

         dengan aplikasi RNAi, aplikasi hormon  17α-methyltestoteron dengan  

         dosis optimum pada induk dan produksi kepiting bakau unggul dengan  

kawin silang 

 

 

 

 

3.4.1.4 Riset Nutrisi dan Teknologi Pakan  

 

Riset nutrisi dan teknologi pakan diarahkan pada komoditas ikan beronang 

(Siganus guttatus) (Gambar 3.5).  Fokus riset yang dilakukan pada riset pakan 

pembesaran ikan beronang, juga pakan untuk pembenihan secara outdoor/indoor. 

Kajian riset yang dikembangkan  yakni peningkatan mutu bahan baku (tepung 

Sargassum sp dan Gracilaria sp)  melalui bioprosessing menggunakan probiotik 

RICA, probiotik asal usus ikan beronang dan dari limbah industri agar. Hasil 

bioprosessing tersebut  dimanfaatkan dalam  pakan pembesaran ikan beronang. 

Selain itu pendampingan teknologi  pakan pada  kelompok pembudidaya  ikan 

untuk formulasi pakan mandiri berbahan baku lokal.   Pengembangan pakan ikan 
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mandiri yang murah dan berkualitas  menggunakan bahan baku lokal, menghasilkan 

pakan efektif, efisien, dan ramah lingkungan akan mendukung peningkatan 

produksi ikan budidaya  yang berkelanjutan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Kegiatan riset peningkatan mutu bahan baku (tepung Sargassum sp,   

                     melalui bioprosesing menggunakan probiotik RICA, serta  

                     pemanfaatannya  dalam  pakan pembesaran ikan baronang (Siganus  

                     guttatus).    

 

 

3.4.1.5 Riset Teknologi Budidaya. 

Teknologi budidaya merupakan suatu kegiatan riset terapan yang meliputi 

kegiatan pembenihan dan pembesaran udang dan ikan (Gambar 3.6).  Kegiatan 

pembenihan dilakukan terhadap ikan nila toleran salinitas melalui perbaikan 

teknologi pembenihan yang telah ada serta proses adaptasi salinitas terhadap benih 

benih ikan nila yang diperoleh.   Kegiatan pembesaran khususnya udang windu dan 

ikan dilakukan dengan sistem tradisional plus, baik secara monokultur dan 

polikultur serta pengembangan budidaya terintegrasi dengan implementasi 

Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA), riset aplikasi bioflok pada budidaya 

ikan yang ramah lingkungan, segementasi budidaya ikan nila, pengembangan 

budidaya ikan dan udang dengan sistem aquaponic salin. Pengembangan budidaya 

terintegrasi lainnya difokuskan pada riset mina padi air payau, yang 

mengintegrasikan komoditas padi, udang windu, dan ikan dalam tambak/sawah 

payau serta kajian aplikasi biopestidida pada sistem tersebut. Untuk komoditas 

udang vaname difokuskan pada pengkajian berbagai aspek budidaya baik 

tradisional plus hingga teknologi superintensif seperti: pengelolaan pakan, 

manajemen kualitas air tambak superintensif, pengendalian dinamika plankton, 

probiotik, bakteri pada ekosistem tambak superintensif, sistem progresif dan panen 
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parsial, pengembangan Desain Sludge Collector,  penggunaan Micro Buble 

Generator pada sistem aerasi, pengembangan teknologi Recirculation Aquaculture 

System (RAS) pada pentokolan dan pembesaran udang vaname skala rumah tangga,  

di samping pengkajian tentang Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), dan berbagai 

aspek nonbudidaya (pemanfaatan limbah budidaya untuk produksi biogas, pupuk 

organik, media semaian mangrove dan tanaman lainnya, sebagai media plankton 

penghasil biofuel, kajian fitoremediasi beban limbah tambak udang).  Kajian riset 

yang dilakukan  sebagian besar diarahkan untuk melakukan penyempurnaan 

teknologi budidaya udang windu dan vaname serta budidaya terpadu dengan 

komoditas lain yang mengarah kepada efisiensi dan keberlanjutan untuk 

menghasilkan teknologi budidaya tepat guna dan ramah lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Kegiatan riset budidaya terintegrasi udang vaname dan ikan nila    

         merah,  penggunaan Micro Buble Generator pada sistem aerasi untuk 

         pentokolan udang vaname dan sistem progresif pada budidaya udang 

         vaname superintensif 

 

 

 

 

3.4.2 Penyuluhan Kelautan dan Perikanan  

  
Kegiatan prioritas penyuluhan kelautan dan perikanan pada periode 2020-

2024 diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyuluhan kelautan dan  perikanan 

yang difokuskan pada :  

a. Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan pendampingan dari 

penyuluhan kelautan dan perikanan;  

b. Penguatan kelembagaan kelompok kelautan dan perikanan;  

c. Fasilitasi UMKM untuk mendapatkan izin usaha di sektor kelautan dan 

perikanan;  
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d. Percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan yang diterapkan; dan 

e. Sarana prasarana penyuluhan kelautan dan perikanan. 

 

3.5 Kerangka Regulasi  

 

        Strategi dalam pembangunan perikanan budidaya dilakukan melalui 

beberapa langkah operasional,  salah satu di antaranya  adalah penyusunan regulasi 

yang merupakan amanah peraturan perundang-undangan dan regulasi-regulasi baru 

yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perikanan budidaya. Kerangka 

regulasi memberikan gambaran umum tentang regulasi yang dibutuhkan oleh unit 

organisasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan  kewenangannya dalam 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis unit organisasi. 

Kerangka regulasi dalam Renstra BRPBAP3 tahun 2020-2024, disiapkan 

mengacu pada program legislasi nasional dan KKP serta Eselon I dan II, yang 

meliputi: (Urutan disesuikan Mas Bimo)  

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan 

Pertanian, perikanan dan Kehutanan (SP3K), yang mengatur mengenai 

Materi Penyuluhan; 

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi; 

d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sitem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024; 

g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor XXX Tahun 2020 

Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-

2024; 



RENSTRA BRPBAP3 2020-2024 

 

56 

 

h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 Tentang Perubahan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;  

i. Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

29/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset 

Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan  

j. Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan Nomor 375/MK.02/2020 dan 

Menteri PPM Nomor  B.308/M.PPN/D.8/PP.04/05/2020 Tanggal 8 Mei 

2020 Tentang Daftar Program K/L TA 2021; 

k. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan 

Perikanan Nomor 8/Per-BRSDM/2020 Tentang Rencana Strategis Badan 

Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan Tahun 2020-2024; 

l. Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Pusat Riset Perikanan Nomor.SK 

394/BRSDM.3/RC.221/V/2020 Tentang Rencana Strategis Pusat Riset 

Perikanan Tahun 2020-2024; 

m. Keputusan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 

Nomor.SK 231/BRSDM.05/RC.221/III/2020 Tentang Rencana Strategis 

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;   

n. Rancangan Peraturan Menteri Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penilaian 

Angka Kredit Penyuluh Perikanan; 

o. Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengangkatan PNS dalam 

Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Melalui Penyesuaian/Inpassing;  

p. Rancangan Peraturan Menteri Tentang Mekanisme Kerja Kelembagaan 

Penyuluhan Perikanan; 

q. Rancangan Peraturan Menteri Tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; 

r. Rancangan Peraturan Menteri Tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan 

Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan; 
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s. Rancangan Peraturan Menteri Tentang Penerapan Jenjang Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Perikanan; 

t. Rancangan Keputusan Menteri Tentang Pelepasan Ikan/Release Produk; 

u. Rancangan Permen Tentang Pedoman Penyuluhan Perikanan; dan 

v. Rancangan Regulasi untuk Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset. 

Selain itu, Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala BRSDM Terkait 

Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tentang  Penugasan Penyuluh 

Perikanan PNS, Penetapan Kinerja Penyuluh Perikanan, Wilayah Kerja Balai 

Pelatihan dan Penyuluhan serta Balai Riset dan Penyuluhan,  Rancangan Induk 

Pengembangan (RIP) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan 

KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Sektor Kelautan dan Perikanan,  

Pedoman Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan  dan Pedoman Pelatihan 

Masyarakat serta berbagai Standar Operasional Prosedur yang terkait dengan 

pelayanan laboratorium uji, manajerial dan pranata litbang yang  mendukung 

pencapaian tujuan organisasi. 

 

3.6 Kerangka Kelembagaan  

 

            Kerangka kelembagaan merupakan perangkat organisasi dan 

ketatalaksanaan BRPBAP3 yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, 

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan 

fungsi BRPBAP3 yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan 

Renstra BRSDM, Pusat Riset Perikanan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan 

Kelautan dan Perikanan.  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, KKP telah melakukan penaatan kelembagaan yang 

ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Struktur 

organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan perikanan 

berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2017 

secara lengkap dapat ditunjukkan pada Gambar 1.1.  
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      Penguatan kapasitas kelembagaan BRPBAP3 mengikuti penguatan 

kelembagaan BRSDM dan Pusat Riset Perikanan berdasarkan Renstra Tahun 2020-

2024, yang dilaksanakan dengan memperhatikan: 

a. Perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dari 

production oriented ke people oriented; 

b. Mandat yang diberikan (konstitusional, teknis, pembangunan, serta organisasi); 

c. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan 

perundangan terkait yang berlaku; 

d. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien, dan transparan, sesuai 

dengan bisnis proses (Business Process Management) pembangunan kelautan dan 

perikanan; dan 

e. Tata laksana dan sumber daya aparatur/kondisi SDM di BRPBAP3.  

Untuk mendukung tugas, fungsi dan pelaksanaan program dan kegiatan 

BRPBAP3, maka diperlukan penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan 

prasarana pendukung kegiatan riset dan penyuluhan di instalasi.  BRPBAP3 

memiliki 3 instalasi yakni Instalasi Tambak Percobaan Maranak Maros digunakan 

untuk pengembangan teknologi budidaya udang windu, udang vaname, ikan 

bandeng, ikan nila toleran salinitas, dan rumput laut dengan basis teknologi 

tradisional hingga semiintensif. Selain itu akan dikembangkan model ekowisata 

tambak dan teaching farm, produk pakan murah mandiri berbahan baku lokal.  

Pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan nila toleran salinitas yang 

dilakukan di ITP Marana Maros juga masih memerlukan penambahan berbagai 

fasilitas pendukung.   

Instalasi Tambak Percobaan Takalar di Punaga, yang berlokasi di Kabupaten 

Takalar dikembangkan untuk mendukung kegiatan riset dengan teknologi maju 

seperti pengkajian berbagai aspek budidaya teknologi superintensif seperti: sistem 

progresif dan panen parsial, pengembangan Desain Sludge Collector,  penggunaan 

Micro Buble Generator pada sistem aerasi, pengembangan teknologi Recirculation 

Aquaculture System (RAS) pada pentokolan dan pembesaran udang vaname skala 

rumah tangga,  di samping pengkajian tentang IPAL. Pengembangan di ITP Punaga 

diarahkan untuk perbaikan fasilitas yang ada berupa perbaikan petak tambak beton 
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superintensif udang vaname, pengembangan tambak udang windu, laboratorium 

basah, bengkel, dan beberapa fasilitas lainnya.  

Instalasi Pembenihan Udang Windu BRPBAP3, berlokasi di Desa Lawallu 

Kabupaten Barru digunakan untuk pengembangan perbenihan komoditas unggulan 

seperti udang windu, kepiting bakau/dan rajungan, ikan beronang serta riset pakan 

alami. Instalasi ini diharapkan dapat penyediaan benih udang windu unggul untuk 

keperluan pengembangan budidaya udang windu. Instalasi ini juga berperan 

sebagai pusat pengembangan produksi benih udang windu SPF, pusat riset 

perbaikan mutu genetik udang windu melalui seleksi dan manipulasi genetik  dan 

domestikasi calon induk udang windu asal tambak (lihat SE DJPB). Selain itu untuk 

produksi benih kepiting bakau dan ikan baronang.  

Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 4575/DJPB/2019 

tanggal 22 Mei 2019 yang secara resmi telah melarang penggunaan induk udang 

asal tambak baik jenis udang vanname (Litopenaeus vannamei) maupun udang 

windu (Penaeus monodon).   

 

Keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia tidak 

lepas dari peran penting dari riset inovatif dan SDM yang unggul. Untuk itu 

pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan SDM dan riset 

yang inovatif untuk pembangunan nasional lima tahun ke depan sebagaimana 

tertuang dalam RPJMN 2020-2024.  Adanya riset inovatif tentunya akan 

mendukung penguatan ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang lebih tinggi.  Sedangkan SDM sebagai modal utama pembangunan nasional 

akan mendorong adanya peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.  

Keberadaan SDM memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian 

pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yang dilaksanakan 

melalui kegiatan riset perikanan dan penyuluhanperikanan. 

Sumber daya manusia di BRPBAP3 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan Tenaga Kontrak. Pada periode Juni 2020, BRPBAP3 memiliki SDM 

sebanyak 511 orang berstatus PNS dan 261 orang Tenaga Kontrak. Dari 511 PNS 
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yang ada terdiri dari 13 pejabat struktural, 29 pejabat fungsional umum, dan 469 

pejabat fungsional tertentu.  

BRPBAP3 didukung dengan keberadaan 5 jabatan fungsional (JF), yang 

didominasi oleh Penyuluh Perikanan sebanyak 402 orang (85,71%). Hal ini terjadi 

karena pada tahun 2018, BRPBAP3 melalui Keputusan Kepala BRSDM ditunjuk 

sebagai salah satu Satminkal untuk Penyuluh Perikanan sebagai konsekuensi dari 

peralihan status Penyuluh Perikanan ke KKP berdasarkan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014. Jumlah jabatan fungsional  peneliti sebanyak 40 orang (8,53%) dan 

teknisi litkayasa 24 orang (5,12%) menjadi JF mayoritas selanjutnya setelah 

penyuluh Perikanan. Komposisi JF yang sebesar 91.78% ini sudah ideal sesuai 

amanat pemerintah yang lebih menghargai keahlian dan kompetensi. Angka 

tersebut  masih akan terus bertambah seiring dengan kebijakan penyetaraan jabatan 

administrasi menjadi jabatan fungsional (Tabel 1.1) 

 

Sebagai organisasi penyelenggara riset perikanan dan penyuluhan 

perikanan, peran Peneliti dan Penyuluh Perikanan adalah sebagai pendukung utama 

misi organisasi. Namun jumlah peneliti dan penyuluh dalam kurun waktu 2020–

2024 cenderung mengalami penurunan (Gambar 3.7). Jumlah keseluruhan SDM 

selalu berkurang karena memasuki masa pensiun, mutasi dan meninggal dunia, 

tetapi tidak diimbangi dengan penambahan (recrutiment) SDM. Sejak tahun 2015 

tidak adalagi penambahan SDM bidang riset dan penyuluhan, baik melalui 

perekrutan CPNS dan mutasi PNS dari satker/instansi lain. Hal tersebut 

membutuhkan perhatian dan pertimbangan dalam merancang pola penerimaan serta 

pengembangan kompetensi SDM mendukung pelaksanaan tujuan BRPBAP3 

kedepan. 
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Gambar 3.7 Proyeksi jumlah PNS yang pensiun periode 2020-2024  

Isu strategis terkait integrasi kelembagaan riset dan struktur organisasi  di 

lingkup KKP  menjadi informasi yang saat ini berkembang. Dimana unit kerja yang 

melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu 

pengetahuan (litbangjirap) dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi di 

lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang tidak 

dikoordinasikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi, diintegrasikan ke dalam 

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 

bahwa  BRIN sebagai satu-satunya lembaga litbangjirap di Indonesia. Lembaga 

penelitian non Kementerian Riset dan Teknologi dan Litbang 

Kementerian/Lembaga nantinya diintegrasikan sebagai Organisasi Pelaksana 

Litbangjirap. Namun konteks integrasi yang diharapkan disini adalah BRIN  

membuat rencana induk iptek guna menghasilkan inovasi sebagai rancangan 

pencapaian solusi permasalahan nasional. Selanjutnya berdasarkan rencana induk, 

pelaksanaannya oleh lembaga iptek yang sudah ada sesuai dengan tupoksi masing-

masing lembaga, maka tugas BRIN adalah mendistribusikan pelaksanaan program 

yang tercantum dalam rencana induk ke masing-masing lembaga iptek yang sudah 

ada sudah.  Hakekat kelembagaan iptek merupakan kelembagaan yang kinerjanya 

berbasis kreativitas penggiat iptek dan kadar relevansi program  terhadap kebutuhan 

masyarakat atau pasar, jadi determinan faktornya bukan karena faktor otoritas 

kelembagaan atau nomenklatur kelembagaan. Untuk itu sebagai unit organisasi  

yang melaksanakan litbangjirap dan teknologi, BRPBAP3 telah menyusun 

program-program strategis 2020-2024 untuk mengantisipasi hal tersebut dan tetap 

berkoordinasi dengan Eselon I dan II di lingkup KKP.   

Isu strategis lainnya yang berkembang adalah Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (PK BLU) pada Satuan Kerja Instansi. Hal ini sesuai dengan 

Peraturan Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
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Umum yang merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa 

yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU bertujuan 

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan 

fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan 

produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. 

Sejalan dengan perkembangan ke depan, bahwa lembaga riset dituntut 

untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan 

fungsinya, serta dapat meningkatkan kompetensi teknis, maka BRPBAP3 sebagai 

bagian dari satuan kerja riset dibawah BRSDM KP bertekad untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dan dapat memberikan kontribusi yang optimal 

untuk pengembangan dan pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya air payau 

melalui pelayanan jasa riset, konsultasi dan pelatihan, survei sumber daya dan 

kesesuaian lahan budidaya, dan pengembangan produk sebagai pendukung input 

produksi budidaya (benih, probiotik, formula pakan, dan pakan alami).   
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INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
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4.1 Target Kinerja 

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP Tahun 2020-2024 

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan 

dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya 

hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis KKP adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan  

                 Perikanan Tahun 2020-2024 

Sasaran Strategis dan  

Indikator Kinerja 

T a h u n 

2020 2021 2022 2023 2024 

Stakeholders Perspective 

SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan 

1 
Indeks Kesejahteraan Masyarakat 

kelautan dan perikanan 
59,16 60,31 61,47 62,66 63,87 

Customers Perspective 

SS 2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang meningkat  

2 
Pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto (PDB) Perikanan (%) 
7,9 8,11 8,31 8,51 8,71 

3 
Nilai ekspor hasil perikanan (USD 

miliar) 
6,17 6,43 6,86 7,27 7,55 

4 Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 56,39 58,08 59,53 61,02 62,05 

SS 3. Sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan 

5 

Proporsi tangkapan jenis ikan yang 

berada dalam batasan biologis yang 

aman (%) 

≤53,7 ≤80 ≤80 ≤80 ≤80 

6 Luas Kawasan konservasi (juta ha) 23,4 24,1 25,1 26 26,9 

Internal Process Perspective 

SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan yang meningkat  

7 

Jumlah lulusan pendidikan dan 

pelatihan yang terserap di Dunia 

Usaha dan Dunia Industri (DUDI) 

17.175 17.696 18.296 18.916 19.546 

SS 5. Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan  

8 

Jumlah hasil riset kelautan dan 

perikanan yang diadopsi/diterapkan 

(paket) 

5 10 10 10 15 

SS 6. Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan  yang bertanggung jawab  

9 

Wilayah Pengelolaan Perikanan 

(WPP) yang menjadi model 

percontohan penguatan tata kelola 

3 5 7 11 11 
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10 
Jumlah penyelesaian penataan ruang 

laut dan zonasi pesisir 
24    102 

SS 7. Industrialisasi kelautan dan perikanan yang berdaya saing  

11 Produksi perikanan (juta ton) 26,46 27,86 29,39 30,98 32,72 

12 Produksi garam rakyat (juta ton) 3 3,1 3,2 3,3 3,4 

SS 8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif  

16 

Persentase cakupan Wilayah 

Pengelolaan Perikanan Negara 

Republik Indonesia (WPPNRI) yang 

dipantau dari kegiatan illegal fishing 

54,18 60 65 70 75 

17 
Persentase kepatuhan (Compliance) 

pelaku usaha kelautan dan perikanan  
89 90 91 92 93 

18 

Indeks efektifitas operasi armada 

pengawasan sumber daya kelautan 

dan perikanan 

7,85 7,95 8,05 8,15 8,25 

19 
Tingkat keberhasilan pengawasan di 

wilayah perbatasan (%) 
77 79 81 82 82 

Learning and Growth Perspective 

SS 9. Tatakelola pemerintahan yang baik  

20 Indeks profesionalisme ASN (indeks) 72 73 74 75 76 

21 
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) 
70 71 72 73 74 

22 
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi 

KKP 
85 85 85 85 85 

23 
Level maturitas Sistem Pengendalian 

Interen Pemerintah (SPIP) 
3 3 3 3 3 

24 Nilai kinerja anggaran KKP 
Baik 

(80-90) 

Baik 

(80-90) 

Baik 

(80-90) 

Sangat 

Baik 

(>90) 

Sangat 

Baik 

(>90) 

25 

Predikat Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

KKP 

A A A A A 

26 Opini atas Laporan Keuangan KKP WTP WTP WTP WTP WTP 

 

4.1.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Balai Riset Perikanan 

Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan 2020-2024 
 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis BRPBAP3 diturunkan (cascading) dari 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis BRSDM KP dan Pusat Riset Perikanan serta 

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan tiga metode yaitu: 

buat baru, komponen pembentuk dan lingkup dipersempit. Rincian Indikator 

BRPBAP3 Tahun 2020-2024 ditampilkan pada Tabel 4.2 berikut ini: 
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Tabel 4.2. Indikator Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan  

Penyuluhan Perikanan Tahun 2020-2024 

 

Sasaran 

Strategi KKP 

Sasaran 

Strategis 

BRSDM KP 

  

Satuan 

Target 

No. IKU BRPBAP3 
2020 2021 2022 2023 2024 

SS1. 

Terwujudnya 
Kesejahteraan 

Masyarakat 

kelautan dan 

perikanan 

SS 1. 

Pendampingan 
kelompok 

pelaku 

usaha/utama 

mendukung 
terwujudnya 

kesejahteraan 

masyarakat 

kelautan dan 
perikanan 

1 

Kelompok 
pelaku 

utama/usaha 

yang disuluh 

kelompok 5.475 5.575 5.675 5.875 6.075 

2 

Kelompok yang 

dinilai kelas 
kelompoknya 

kelompok 137 275 275 275 275 

3 

Calon kelompok 

pelaku utama 

yang disiapkan 

untuk 
ditumbuhkan 

menjadi 

kelompok 

pelaku utama 

perikanan  

kelompok 285 285 285 285 285 

SS 4. 
Kapasitas dan 

Kompetensi 

SDM kelautan 

dan perikanan 
yang 

meningkat 

SS 3. 
Kapasitas dan 

kompetensi 

SDM kelautan 

dan periknan 
meningkat 

4 

Percontohan 
penyuluhan 

kelautan dan 

perikanan yang 

diterapkan 

Unit 1 3 3 4 5 

5 

Usaha mikro 

kecil dan 
koperasi Sektor 

kelautan dan 

perikanan yang 
dibina di 

BRPBAP3 

Unit 727     

SS 5. Hasil 

riset dan 

inovasi yang 

dimanfaatkan 

SS 4. Hasil 

riset dan 

inovasi yang 

dimanfaatkan 6 

Data dan 

informasi hasil 

riset Perikanan 

yang diusulkan 
sebagai bahan 

penyusunan 

kebijakan 

 paket 1  1 1  1 1 

7 

Jumlah 

Teknologi Hasil 
Riset Perikanan 

paket 6 7 7 8 8 

8 
Jumlah Produk 

Biologi Hasil 
Riset Perikanan 

paket 5 5 5 5 5 
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Sasaran 

Strategi KKP 

Sasaran 

Strategis 

BRSDM KP 

  

Satuan 

Target 

No. IKU BRPBAP3 
2020 2021 2022 2023 2024 

9 

Jumlah Data 
dan/atau 

Informasi Hasil 

Riset Perikanan 

paket 2 2 2 3 2 

10 

Jumlah Sarana 

dan prasarana 

riset Perikanan 
yang 

ditingkatkan 

kapasitasnya 

Paket 1 1 1 1 1 

11 

Jumlah Karya 

Tulis Ilmiah 

Riset Perikanan 
yang 

dipublikasikan  

Paket 20 25 25 30 30 

12 

Jejaring 

dan/atau 

Kerjasama Riset 

Perikanan yang 
disepakati dan/ 

atau 

ditindaklanjuti  

Paket 4 4 5 5  6  

13 

Jumlah 

Sertifikasi 
Kelembagaan 

BRPBAP3 yang 

terstandar 

Lembaga 1 1 1  1  1  

SS 9. Tata 

kelola 

pemerintahan 
yang baik 

SS 5. Tata 

kelola 

pemerintahan 
yang baik 

14 

Indeks 

Profesionalitas 
ASN BRPBAP3 

Indeks 72 72 72 72 72 

15 

Persentase unit 

kerja BRPBAP3 

yang 

menerapkan 
sistem 

manajemen 

pengetahuan 

yang terstandar 

% 82 82 82 82 82 

16 

Nilai Kinerja 

Pelaksanaan 
Anggaran 

BRPBAP3 

Nilai 
Baik 
(88) 

Baik 
(88) 

Baik 
(88) 

Baik 
(88) 

Baik 
(88) 

17 

 Batas tertinggi 

persentase nilai 

temuan Laporan 
Hasil 

Pemeriksaan 

(LHP) Badan 

Pemeriksa 
Keuangan 

% 1 1 1 1 1 



RENSTRA BRPBAP3 2020-2024 

 

67 

 

Sasaran 

Strategi KKP 

Sasaran 

Strategis 

BRSDM KP 

  

Satuan 

Target 

No. IKU BRPBAP3 
2020 2021 2022 2023 2024 

(BPK) atas 

Laporan 
Keuangan (LK) 

2019 

dibandingkan 

realisasi 
anggaran  tahun 

anggaran 2019 

(%) 

 

18 

Nilai Kinerja 

Anggaran 
BRPBAP3 

Nilai 
Baik 
(85) 

Baik 
(85) 

Baik 
(85) 

Baik 
(85) 

Baik 
(85) 

 

4.1.3 Indikator Kinerja Program 
 

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan 

keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja 

Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja 

berkaitan dengan sasaran program. Indikator Kinerja Program tersebut juga 

merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian 

kinerja program.  Dalam kaitan ini, BRPBAP3 telah menetapkan Indikator Kinerja 

Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja 

program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi 

kementerian/lembaga setingkat Eselon III, sebagaimana Lampiran II 

 

4.1.4 Indikator Kinerja Kegiatan 

 

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang 

mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. 

Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur 

pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Kinerja Kegiatan 

dalam Struktur Manajemen Kinerja di BRPBAP3 merupakan sasaran kinerja 

kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja lingkup BRPBAP3.  
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Program kegiatan kerja BRPBAP3 lingkup penyuluhan sesuai rencana 

strategis tahun 2020-2024 adalah meliputi: 

a. Sertifikasi Kompetensi Masyarakat Kelautan dan Perikanan; 

b. Pendampingan melalui penyuluhan kepada pelaku utama/usaha, terdiri 

dari penumbuhan kelompok perikanan dan peningkatan kelas kelompok 

serta pendampingan pelaku utama/usaha menjadi UMKM-KP yang 

mendapat kemudahan akses pembiayaan, pemasaran dan pembuatan ijin 

usaha; 

c. Dukungan operasional Penyuluh Perikanan yang melakukan penyuluhan 

kepada masyarakat kelautan dan perikanan; 

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana penyuluhan, kegiatan ini terdiri dari 

Pengadaan Pengolahan Data; 

e. Dokumen Perencanaan, Data informasi dan kerja sama, kegiatan ini 

terdiri dari Penyusunan Rencana Kerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK), 

Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL), Penyusunan Rencana 

Operasional Kegiatan, Penyusunan Standar Biaya Khusus Pelatihan dan 

Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dan Penyusunan Perjanjian Kinerja. 

f. Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Dokumentasi, kegiatan ini 

terdiri dari Monitoring Penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan, 

Evaluasi Pascapenyuluhan Kelautan dan Perikanan, dan Penyusunan 

Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan, dan LAKIP. 

 

4.2 Kerangka Pendanaan 

Untuk dapat melaksanakan program kergiatan penelitian dan penyuluhan 

kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan 

kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan penelitian dan penyuluhan dalam 

Rancangan Renstra mengusulkan rencana pendanaan melalui APBN tahun 2020-

2024 dan PNBP tahun 2020-2024. Anggaran tersebut akan didistribusikan setiap 

tahunnya untuk membiayai program riset perikanan dan kegiatan penyuluhan 

kelautan dan perikanan sebagaimana disajikan pada  Lampiran II.  
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BAB V 

PENUTUP 
 

Renstra BRPBAP3 tahun 2020-2024 merupakan dokumen yang disusun 

untuk menjabarkan perubahan Renstra BRPBAP3 terkait dengan adanya 

perubahan organisasi pada KKP dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 

2 Tahun 2017 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang ditindaklanjuti 

dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 

2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 

serta  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan 

Penyuluhan Perikanan.  

Renstra BRPBAP3 disusun dengan memperhatikan Renstra BRSDM KP, 

Renstra Pusriskan, dan Renstra Puslatluh KP tahun 2020-2024, dan diharapkan 

dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah strategis, target, dan 

sasaran yang tepat tetapi fleksibel dengan perkembangan situasi yang terjadi 

khusus di bidang riset dan penyuluhan sesuai kebijakan program fokus riset, 

penyuluhan, dan prioritas nasional. 

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra BRPBAP3 2020-2024 

tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dan seluruh pegawai di lingkup 

BRPBAP3. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan 

Renstra BRPBAP3 2020-2024, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi 

serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke 

dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 

Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra BRPBAP3 2020-2024 ini dapat 

mencapai visi dan misi BRPBAP3 dan dapat memberikan kontribusi yang nyata 

dalam pencapaian visi dan misi KKP pada khususnya dan kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya. Rapat Koordinasi Pelaporan KInerja Tahun 2020 

 



Lampiran II. Kerangka Pendanaan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2020-2024 

Program / 

Kegiatan 

Sasaran Kegiatan 

(Output) 
Indikator 

Target Anggaran (Rp x 1.000) 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

Riset Perikanan        35.770.000 55.130.000 73.680.000 86.820.000 110.000.000 

 Tersedianya Teknologi 

Hasil Riset Perikanan 

Jumlah Teknologi Hasil 

Riset Perikanan (Paket) 6 7 7 8 8 3.270.000 4.670.000 5.130.000 6.40.000 6.930.000 

Tersedianya Sarana 

Prasarana Riset 

Perikanan 

Jumlah Saranan 

Prasarana Riset 

Perikanan (Unit) 

1 1 1 1 1 3.190.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 6.500.000 

Tersedianya Produk 

Biologi  Hasil Riset 

Perikanan 

Jumlah Produk Biologi 

Hasil Riset Perikanan 

(Paket) 

5 5 5 5 5 1.480.000 2.000.000 2.000.000 1.970.000 1.940.000 

Tersedianya Data dan / 

Atau Informasi Hasil 

Riset Perikanan 

Jumlah Data dan / Atau 

Informasi Hasil Riset 

Perikanan (Paket) 
2 2 2 3 2 440.000 1.100.000 1.160.000 1.830.000 1.250.000 

Tersedianya Layanan 

Dukungan Manajemen 

Satker 

Jumlah Layanan 

Dukungan Manajemen 

Satker (Layanan) 
1 1 1 1 1  790.000   1.270.000   1.460.000   1.610.000   1.770.000  

Tersedianya Layanan 

Perkantoran 

Jumlah Layanan 

Perkantoran (Layanan) 1 1 1 1 1      

Gaji dan Tunjangan 

(bulan) 

 

12 12 12 12 12  19.600.000   30.730.000   46.090.000   61.450.000   76.810.000  

Operasional dan 

Pemeliharaan Kantor 

(bulan) 

 

12 12 12 12 12  7.000.000   10.360.000   11.840.000   13.320.000   14.800.000  



Program / 

Kegiatan 

Sasaran Kegiatan 

(Output) 
Indikator 

Target Anggaran (Rp x 1.000) 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

Penyuluhan 

Perikanan 
 

 
     70.810.000 74.210.000 74.870.000 75.540.000 75.560.000 

 Tersedianaya Kelompok 

pelaku utama/usaha 

yang mendapat 

penyuluhan 

Jumlah Kelompok pelaku 

utama/usaha yang 

mendapat penyuluhan 
(Kelompok) 

5.475 5.575 5.675 5.875 6.075 10.640.000 12.540.000 12.840.000 13.090.000 13.390.000 

Tersedianya 

Percontohan 

Penyuluhan Kelautan 

dan Perikanan yang 

diterapkan 

Jumlah Percontohan 
Penyuluhan Kelautan dan 

Perikanan yang 

diterapkan 
1 3 3 4 5 90.000 270.000 310.000 330.000 400.000 

Tersedianya Layanan 

Manajemen Satker 

Jumlah layanan  

manajemen satker 
(layanan) 

1 1 1 1 1 240.000 600.000 570.000 570.000 520.000 

Tersedianya Layanan 

Perkantoran 

Tersedianya Layanan 
Perkantoran (Layanan) 12 12 12 12 12 59.840.000 60.800.000 61.150.000 61.550.000 61.250.000 

 


