Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kab. Situbondo

IKHTISAR EKSEKUTIF
Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung
jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
merupakan keniscayaan yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan
perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam
mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bertanah air.
Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah meliputi uraian keterkaitan
pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi
serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam penyusunan ini perlu pula dijelaskan
perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan,
program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan
menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat.
Selain itu dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, perlu juga
dianalisa apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan
dan hasil kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Dalam
penyajian perkembangan anggaran hendaknya dilakukan menurut program atau kegiatan pokok.
Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo Tahun 2017 ini, disusun berdasarkan
INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan
INPRES Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan
tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral
dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perikanan Tahun 2017 berkaitan dengan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan
perjanjian kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perikanan berkaitan dengan tugas pokok dan
fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan di Bidang Perikanan.
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Evaluasi kinerja program prioritas Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo diukur melalui Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang dapat dijabarkan sebagai berikut ;
-

Jumlah produksi perikanan budidaya, tangkap, olahan, dan Prosentase konflik nelayan yang
diselesaikan. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 8.230,57 ton
realisasinya mencapai 8.552,19 ton, capaianya 103,91%.

Produksi perikanan tangkap

ditargetkan sebesar 13.778,85 ton sedang realisasinya mencapai 13.831,66 ton, capaiannya
sebesar 100,38%.

Sedangkan untuk produksi olahan targetnya sebesar 8.185,77 ton

realisasinya 8.224,62 ton, capaiannya 100,47 % dan prosentase konflik yang diselesaikan
juga 100%.
Laporan Kinerja adalah sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan
kepada publik, yang merupakan sarana evaluasi atau capaian kinerja Dinas Perikanan

dalam

melaksanakan visi dan misinya serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.
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