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RINGKASAN EKSEKUTIF
LPPMPHP sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan
target kinerja tahun 2014 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja
yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil
Perikanan (LPPMPHP) Tahun 2014 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.
Pada tahun 2014, LPPMPHP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai
dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala LPPMPHP dengan Kepala Balai Besar Penelitian
dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Pada
Kontrak kinerja tersebut terdapat Peta Strategi (Strategy Map) dengan 9 Sasaran Strategis (SS)
dan 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :


Stakeholders Perspective
SS 1 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP



Customer Perspective
SS 2 : Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang mekanisasi pengolahan hasil perikanan



Internal Process Perspective
SS 3 : Tersedianya data dan informasi ilmiah mekanisasi pengolahan hasil perikanan
SS 4 : Terselenggaranya modernisasi sistem mekanisasi pengolahan hasil perikanan
SS 5 : Terselenggaranya pengendalian litbang mekanisasi pengolahan hasil perikanan



Learning & growth perspective
SS 6 : Tersedianya SDM LPPMPHP yang kompeten dan professional
SS 7 : Tersedianya informasi yang valid, handal, dan mudah diakses di lingkup
LPPMPHP
SS 8 : Terwujudnya good governance & clean government di LPPMPHP
SS 9 : Terkelolanya anggaran LPPMPHP secara optimal

Dari hasil penilaian capaian kinerja LPPMPHP Tahun 2014 menunjukan hasil
pencapaian Sasaran Strategis (SS) LPPMPHP tahun 2014 pada toleransi 0% adalah 7 Sasaran
Strategis berstatus hijau/ melebihi target, 1 Sasaran Strategis berstatus kuning/sama dengan
dengan target, dan 1 Sasaran Strategis berstatus merah/ dibawah target. Dengan nilai capaian
sasaran strategis LPPMPHP sebesar 150,00% dan nilai capaian kinerja keseluruhan sebesar
276% atau diatas target.

viii
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas mengacu Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
LPPMPHP diwajibkan untuk:
1. Melaksanakan

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah

sebagai

wujud

pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
2. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Loka Penelitian dan
Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LPPMPHP) pada akhir tahun
anggaran.
Atas dasar hal-hal di atas tersebut, LPPMPHP sebagai Instansi Pemerintah dan
Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2014 dilanjutkan dengan
melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke
dalam susunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Loka Penelitian dan
Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LPPMPHP) Tahun 2014 sebagai
wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.
LAKIP LPPMPHP Tahun 2014 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dari
pelaksanaan tugas dan fungsi LPPMPHP sebagaimana yang dimandatkan dalam Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.38/MEN/2011 yaitu melaksanakan penelitian
dan pengembangan mekanisasi pengolahan hasil perikanan.
Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

(LPPMPHP) tahun 2014 adalah :
1.

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2.

Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP).

3.

Keputusan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang
Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

4.

Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.
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5.

Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP.

6.

Keputusan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi AKIP.

7.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8.

Surat Edaran Kementerian PAN dan RB Nomor: 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian
LAKIP 2013 dan Dokumen PK 2014.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi LPPMPHP
Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Hasil Perikanan dibentuk atas inisiasi
Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Perikanan & Kelautan (PRPPSE), yang kini
bernama Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi
Kelautan dan Perikanan (BBP4BKP), pada Tahun 2003 untuk memfasilitasi kegiatan penelitian
dan pengembangan yang berorientasi kepada kegiatan mekanisasi proses pengolahan hasil
perikanan termasuk di dalamnya kegiatan rancang bangun alat dan scaling-up proses dan
peralatan pengolahan hasil perikanan. Namun demikian, seiring perjalanan institusi BBP4BKP
yang mengalami beberapa kali perubahan organisasi/nomenklatur serta beberapa kali
mengalami pergantian sebagai institusi induk, dan menyebabkan kegiatan riset LPPMPHP
sempat mengalami kevakuman hingga tahun 2010. Selanjutnya pada Tahun 2011,
pencanangan target Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bercita-cita menaikkan tingkat
produksi perikanan Indonesia, khususnya produksi budidaya, dijadikan momentum oleh
BBP4BKP untuk mengaktifkan kembali LPPMPHP guna mendukung program tersebut.
Dalam penentuan kebijakan penelitian, LPPMPHP mengacu kepada Program
Penelitian dan Pengembangan IPTEK Nasional, Agenda Riset Nasional (ARN, 2006) yaitu :
Agenda riset ketahanan pangan, khususnya yang berkenaan dengan teknologi pascapanen,
termasuk di dalamnya rekayasa alat mesin yang diperlukan untuk penanganan dan
pengolahan hasil perikanan serta yang berkenaan dengan teknologi pengawasan pangan.
Di samping itu, fokus pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja
tersebut diarahkan dengan sasaran utama agribisnis dalam skala usaha kecil dan menengah
(UKM) sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung
bertumbuh kembangnya UKM. Di samping itu, fokus kegiatan litbang selalu dipertajam
disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder, khususnya pengguna utama, yaitu Direktorat
Jenderal Teknis terkait sebagai penanggung jawab pelaksanaan pembangunan. Pada bagian
2
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tertentu, kegiatan litbang dibuat fleksibel untuk mengantisipasi perlunya tanggap terhadap
masalah-masalah mendesak. Dalam kaitan dengan itu, LPPMPHP menentukan kebijakan
strategis: “Penguatan (strengthening) litbang mekanisasi pengolahan produk perikanan yang
efektif, efisien, tepat guna dan ramah lingkungan".
Indikator keberhasilan suatu kegiatan litbang dapat dilihat dari output serta dampak
yang dihasilkan, baik langsung maupun tidak langsung. Output sebuah kegiatan penelitian
harus terukur dan dapat diaplikasikan/diadopsi oleh masyarakat pengguna/stakeholders.
Kebijakan kegiatan litbang dibebankan lebih besar untuk proporsi kegiatan litbang yang
mengarah ke mekanisasi peralatan pengolahan hasil perikanan yang tepat guna, dengan
sasaran unit pengolah perikanan skala UKM (75%). Sedangkan kegiatan litbang lainnya
ditujukan untuk mengikuti perkembangan litbang yang sedang menjadi trend global, sehingga
tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi di negara-negara lainnya.

Gambar 1. Kebijakan Rencana Strategis Penelitian Dan Pengembangan
Berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan No Per.38/MEN/2011 Loka
Penelitian

dan Pengembangan

Mekanisasi

Pengolahan

Hasil

Perikanan

mempunyai

kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Kedudukan
LPPMPHP merupakan unit kerja di bawah Badan Litbang KP yang mendapatkan
tugas melakukan kegiatan di bidang mekanisasi pengolahan hasil perikanan untuk
mendapatkan teknologi dan peralatan pengolahan hasil perikanan yang efektif, efisien dan
tepat guna.
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B. Tugas
LPPMPHP mempunyai tugas melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan
strategis bidang mekanisasi pengolahan hasil perikanan, yaitu untuk mendapatkan teknologi
dan peralatan pengolahan hasil perikanan yang efektif, efisien dan tepat guna dan
diutamakan untuk mendukung Direktorat Jenderal Teknis KKP dengan berorientasikan kepada
peningkatan dan pengembangan peralatan dan mesin pengolahan hasil perikanan, mekanisasi
proses, diversifikasi olahan, nilai tambah, mutu, keamanan pangan serta implementasi clean
technology and zero waste concept.
C. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPPMPHP menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
b. Pelaksanaan penelitian mekanisasi pengolahan hasil perikanan di bidang uji coba dan
peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk
peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
c. Pengembangan teknologi mekanisasi pengolahan hasil perikanan;
d. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerjasama penelitian dan
pengembangan mekanisasi pengolahan hasil perikanan;
e. Pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan; dan
f.

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

D. Struktur Organisasi
Berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Per.38/MEN/2011, Struktur
organisasi LPPMPHP seperti pada Gambar 2.
Kepala Loka

Petugas Tata Usaha

Kelompok Jabatan
Fungsional

Gambar 2. Bagan Organisasi LPPMPHP
4
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Namun demikian, guna mendukung tugas dan fungsi LPPMPHP dalam bidang
litbang, manajerial, dan kegiatan operasional lainnya, maka pengembangan struktur organisasi
dibutuhkan bidang-bidang fungsi sebagai berikut:
KELOMP OK JABATAN FUNGSIONAL
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok fungsional tersebut adalah jabatan fungsional (1) peneliti, (2) teknisi litkayasa,
(3) arsiparis, (4) pranata komputer, (5) pustakawan, dan (6) jabatan fungsional lain yang
masing-masing terkelompok sesuai bidang keahliannya.
BAGIAN TATA USAHA
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian,
administrasi jabatan fungsional, administrasi keuangan, rumah tangga, perlengkapan,
persuratan dan kearsipan serta pengelolaan sarana litbang.
BIDANG TATA OPERASIONAL
Bidang Tata Operasional mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan anggaran serta
melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup LPPMPHP. Selain itu
bagian tata operasional juga melaksanakan fungsi pelayanan teknis yaitu publikasi dan
dokumentasi hasil litbang, dimana fungsi ini bertugas melaksanakan kegiatan visualisasi
bahan pameran dan ekspose, serta penyelenggaraan website.
Selain dari Bagian Tata Usaha dan Kelompok jabatan fungsional, untuk mendukung
program kerja LPPMPHP, dibutuhkan perangkat manajerial yang mendukung berjalannya
kegiatan utama penelitian dan pengembangan hasil riset yaitu Bidang Tata Operasional
dimana berkaitan dengan program penganggaran, monev riset dan publikasi penyebaran
hasil riset serta kerjasama antar instansi terkait.

1.3. Keragaan SDM LPPMPHP (Kekuatan SDM)
Keragaan SDM LPPMPHP dari segi jumlah dan kompetensi memegang peranan
penting dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2014.

Keragaan

pegawai LPPMPHP berdasarkan status kepegawaian ditunjukkan pada Grafik 1 berikut :
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Grafik 1. Jumlah pegawai LPPMPHP berdasarkan status kepegawaian
Sesuai Grafik 1, pegawai LPPMPHP pada tahun 2014 sebanyak 38 orang terdiri dari
10 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 orang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) dan 23 orang berstatus tenaga kontrak. Terdapat penambahan 6 orang pegawai
dengan adanya 5 pegawai CPNS penerimaan tahun 2013 dan 1 orang peneliti berstatus PNS
pindahan dari Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan
(P4KSI). Sedangkan tenaga kontrak diperbantukan dibagian penelitian dan administrasi.

Grafik 2. Jumlah pegawai LPPMPHP berdasarkan tingkat pendidikan
6
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Grafik 2. menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah pegawai LPPMPHP pada
tahun 2014 baik yang berpendidikan S2, S1, dan <S1 bila dibandingkan tahun 2013. Hal ini
karena telah selesainya studi S2 pegawai peneliti dan terdapat penambahan pegawai CPNS.
Sumber daya manusia LPPMPHP pada TA. 2012-2014 berdasarkan golangan dapat
dilihat pada Grafik 3. Pegawai LPPMPHP mayoritas golongan III yang meliputi peneliti dan
pegawai administrasi. Sedangkan pegawai golongan II adalah teknisi.

Grafik 3. Jumlah pegawai LPPMPHP berdasarkan golongan
Keragaan SDM LPPMPHP menurut pengelompokan fungsional dan non fungsional
dapat dilihat Grafik 4.

Grafik 4. Jumlah pegawai LPPMPHP berdasarkan jabatan fungsional dan non fungsional
7
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Pada tahun 2014, berdasarkan jabatan fungsional LPPMPHP memiliki 8 orang
peagawai dengan jabatan fungsional yang seluruhnya merupakan pegawai dengan jabatan
fungsional peneliti. Peneliti tersebut terdiri dari 3 orang peneliti muda dan 5 orang peneliti
pertama. Sedangkan untuk pegawai non fungsional sejumlah 7 orang terdiri dari 1 orang
calon peneliti, 2 orang calon teknisi litkayasa, 4 orang petugas administrasi dan pelaporan.

1.4. Sistematika Penyajian
LAKIP ini bertujuan untuk menggambarkan capaian kinerja Loka Penelitian dan
Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan selama tahun anggaran 2014. Capaian
Kinerja (Performance Result) selama tahun 2014 akan dibandingkan dengan Penetapan
Kinerja (Performance Agreement) tahun 2014 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.
Sehingga dari hasil pengukuran dan analisis tersebut bisa diketahui celah kinerja (Performance
Gap) untuk perbaikan dimasa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian
LAKIP adalah sebagai berikut :
 Bab I – Pendahuluan, menyajikan latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi.
 Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, menyajikan rencana strategis tahun
2014 dan penetapan kinerja tahunan 2014.
 Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan
keuangan pada Tahun 2014.
 Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di Tahun 2014.
 Lampiran-lampiran
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BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1.

RENCANA STRATEGIS LPPMPHP
Rencana Strategis (Renstra) merupakan acuan pelaksanaan program/kegiatan untuk

kurun waktu jangka menengah yaitu lima tahunan. Acuan pelaksanaan kegiatan LPPMPHP
tahun 2014 adalah Renstra dan Roadmap Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2012-2014. Secara ringkas subtansi Renstra Penelitian dan
Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2012-2014 dapat diilustrasikan
sebagai berikut :

a.

Visi dan Misi
Visi LPPMPHP adalah “LPPMPHP sebagai institusi handal di bidang Iptek dan inovasi

mekanisasi pengolahan hasil perikanan dan kelautan untuk mewujudkan industrialisasi
kelautan dan perikanan berkelanjutan” dengan misi yaitu “Menghasilkan, mengembangkan
dan menerapkan inovasi teknologi, di bidang mekanisasi pengolahan hasil perikanan dan
kelautan yang mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan berkelanjutan”.

b.

Tujuan
Berdasarkan visi dan misi itu ditetapkan 3 tujuan, yaitu:
1. Memperkuat jaminan akuntabilitas dan profesionalisme pelaksanaan litbang serta
penguatan sarana prasarana litbang.
2. Melakukan litbang bidang mekanisasi pengolahan hasil perikanan.
3. Melakukan penyebarluasan hasil litbang mekanisasi pengolahan hasil perikanan.

2.2. SASARAN STRATEGIS DAN RENCANA KERJA LPPMPHP
Peta strategi merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan
Sasaran Strategis (SS) ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan
keseluruhan perjalanan strategi LPPMPHP. Peta strategi memudahkan LPPMPHP untuk
mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pegawai dalam rangka
pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan LPPMPHP. Peta strategi
LPPMPHP tahun 2014 yang disepakati antara Kepala LPPMPHP dengan Kepala Badan
Penelian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan dalam Gambar 5 berikut:
9

PETA STRATEGI LOKA LITBANG MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
Visi : sebagai institusi handal di bidang Iptek dan inovasi mekanisasi pengolahan hasil perikanan dan kelautan untuk mewujudkan industrialisasi kelautan dan
perikanan berkelanjutan

SS1. Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat KP

MASYARAKAT KP

LEARN & GROWTH
PERSPECTIVE

INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE

CUSTOMER
PERSPECTIVE

STAKEHOLDER
PERSPECTIVE
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SS2. Meningkatnya
pemanfaatan hasil
litbang mekanisasi
pengolahan hasil
perikanan

PERUMUSAN
KEBIJAKAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN
SS3.
Tersedianya
data dan
informasi ilmiah
mekanisasi
pengolahan
hasil perikanan

PENGENDALIAN, PENGAWASAN
DAN PENEGAKAN HUKUM

SS4. Terselenggaranya
modernisasi sistem
mekanisasi pengolahan,
hasil perikanan

SS5.
Terselenggaranya
pengendalian
litbang mekanisasi
pengolahan hasil
perikanan

HUMAN CAPITAL

INFORMATION CAPITAL

ORGANIZATION CAPITAL

FINANCIAL CAPITAL

SS6. Tersedianya
SDM LPPMPHP
yang kompeten
dan profesional

SS7. Tersedianya
informasi yang valid,
handal dan mudah
diakses dilingkup
LPPMPHP

SS8. Terwujudnya
good governance &
clean government
di lingkup
LPPMPHP

SS9. Terkelolanya
anggaran secara
optimal

Gambar 3. Peta Strategi LPPMPHP Tahun 2014
Peta strategi LPPMPHP memetakan setiap Sasaran Strategis (SS) yang disusun dalam
rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan
metodologi Balanced Scorecard, setiap Sasaran Strategis (SS) dikelompokan kedalam empat
perspektif, yaitu stakeholders perspective, customers perpective, internal process perspective,
dan learning and growth perspective.
Dari stakeholder perspective, terdapat Sasaran Strategis (SS) yang disusun untuk
melihat dampak dari program penelitian dan pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan
bagi KKP dan stakeholder. Dari customers perspective terhadap KKP dan masyarakat kelautan
dan perikanan, terdapat SS yang disusun untuk meningkatnya pemanfaatan hasil Litbang
Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan. Dari internal process perspective, untuk mendukung
pencapaian SS pada dua layer stakeholders perspective dan customers perpective tersebut
diperlukan adanya faktor penting berupa Tersedianya data dan informasi ilmiah mekanisasi
pengolahan hasil perikanan; Terselenggaranya modernisasi sistem mekanisasi pengolahan hasil
perikanan; dan Terselenggaranya pengendalian Litbang Mekanisasi Pengolahan Hasil
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Perikanan. Sedangkan dari perspektif learning and growth, terdapat empat faktor penting
yaitu Tersedianya SDM LPPMPHP yang kompeten dan profesional; Tersedianya informasi
yang valid, handal, dan mudah diakses di lingkup LPPMPHP; Terwujudnya good governance
& clean government di LPPMPHP; dan Terkelolanya anggaran LPPMPHP secara optimal.
Dari tiga faktor penting internal process perspective berupa perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan serta pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum, LPPMPHP
hanya mendukung dua faktor yaitu pelaksanaan kebijakan serta pengendalian, pengawasan,
dan penegakan hukum. Sedangkan dari perspektif learning and growth, terdapat empat faktor
penting yang harus dikelola dengan baik guna menciptakan modal utama untuk mencapai
tujuan organisasi yaitu faktor pengembangan sumber daya manusia, faktor organisasi, faktor
teknologi informasi, dan faktor pengelolaan anggaran.
Sedangkan penjabaran dari sasaran strategis diatas pada Renstra disusunlah indikator
kinerja dan targetnya sesuai dengan Tabel 1 dibawah ini :
Tabel 1. Target dan indikator kinerja LPPMPHP TA 2013-2014
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

SS1
Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
KP

Target
TA 2013

TA 2014

Rp. 1,8 juta

Rp. 2,0 juta

7,00%

7,25%

1

Rata-rata pendapatan pengolah
& pemasar (KK/bln)

2

Pertumbuhan PDB perikanan

3

Jumlah jejaring dan kemitraan
Litbang Mekanisasi Pengolahan
Hasil Perikanan

1

1

4

Jumlah data dan informasi
ilmiah bidang mekanisasi
pengolahan hasil perikanan

-

1

5

Jumlah data karya tulis ilmiah
bidang mekanisasi pengolahan
hasil perikanan

5

5

6

Jumlah hasil rancang bangun
alat dan mesin pengolahan hasil
perikanan yang inovatif

4

3

SS2
Meningkatnya
pemanfaatan Hasil Litbang
Mekanisasi Pengolahan
Hasil Perikanan
SS3
Tersedianya data dan
informasi ilmiah
mekanisasi pengolahan
hasil perikanan
SS4
Terselenggaranya
modernisasi sistem
mekanisasi pengolahan
hasil perikanan
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Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

TA 2013

TA 2014

7

Prosentase Litbang Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan
mendukung program strategis
KKP

70%

70%

8

Proporsi fungsional LPPMPHP
dibandingkan dengan pegawai
LPPMPHP

88%

53%

9

Persepsi user terhadap
kemudahan akses (skala Likert 15)

4,00

4,25

10

Jumlah rekomendasi aparat
pengawas eksternal internal
pemerintah (APEIP) yang
ditindaklanjuti dibanding total
rekomendasi

100%

100%

11

Tingkat kualitas akuntabilitas
kinerja LPPMPHP

Nilai AKIP A

Nilai AKIP A

12

Indeks kepuasan masyarakat
Balitbang KP

6,75

6,75

13

Nilai inisiatif anti korupsi
LPPMPHP

8,00

7,75

14

Nilai Penerapan RB LPPMPHP

80

80

(Setara Level 4)

(Setara Level 4)

15

Persentase penyerapan DIPA
LPPMPHP

≥95%

≥95%

SS5
Terselenggaranya
pengendalian Litbang
Mekanisasi Pengolahan
Hasil Perikanan
SS6
Tersedianya SDM
LPPMPHP yang kompeten
dan profesional

Target

SS7
Tersedianya informasi
yang valid, handal, dan
mudah diakses di lingkup
LPPMPHP

SS8
Terwujudnya good
governance & clean
government di LPPMPHP

SS9
Terkelolanya anggaran
LPPMPHP secara optimal

Selanjutnya, target dan indikator kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja
Tahunan yang dapat dilihat pada Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan merupakan dokumen
perencanaan awal, menampilkan rencana yang ada dan janji untuk mentargetkan kinerja
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yang

jelas

dan

terukur

dalam

rentang

waktu

1

(satu)

tahun

tertentu

dengan

mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.
Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan LPPMPHP
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target 2014

Stakeholders perspective
SS1
Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat KP

1

Rata-rata pendapatan pengolah &
pemasar (KK/bln)

2

Pertumbuhan PDB perikanan

3

Jumlah jejaring dan kemitraan
Litbang Mekanisasi Pengolahan
Hasil Perikanan

1

4

Jumlah data karya tulis ilmiah
bidang mekanisasi pengolahan hasil
perikanan

5

5

Jumlah hasil rancang bangun alat
dan mesin pengolahan hasil
perikanan yang inovatif

3

6

Prosentase Litbang Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan
mendukung program strategis KKP

70%

7

Proporsi fungsional LPPMPHP
dibandingkan dengan pegawai
LPPMPHP

53%

8

Persepsi user terhadap kemudahan
akses (skala Likert 1-5)

4,25

9

Jumlah rekomendasi aparat
pengawas eksternal internal
pemerintah (APEIP) yang
ditindaklanjuti dibanding total
rekomendasi

100%

10

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja
LPPMPHP

2.000.000
7,25%

Customer perspective
SS2
Meningkatnya pemanfaatan Hasil
Litbang Mekanisasi Pengolahan
Hasil Perikanan

Internal process perspective
SS3
Tersedianya data dan informasi
ilmiah mekanisasi pengolahan hasil
perikanan
SS4
Terselenggaranya modernisasi
sistem mekanisasi pengolahan hasil
perikanan
SS5
Terselenggaranya pengendalian
Litbang Mekanisasi Pengolahan
Hasil Perikanan

Learning & growth perspective
SS6
Tersedianya SDM LPPMPHP yang
kompeten dan profesional
SS7
Tersedianya informasi yang valid,
handal, dan mudah diakses di
lingkup LPPMPHP

SS8
Terwujudnya good governance &
clean government di LPPMPHP

Nilai AKIP A
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Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama
11

Indeks kepuasan masyarakat
Balitbang KP

6,75

12

Nilai inisiatif anti korupsi
LPPMPHP

7,75

13

Nilai Penerapan RB LPPMPHP

14

Persentase penyerapan DIPA
LPPMPHP

SS9
Terkelolanya anggaran LPPMPHP
secara optimal

Target 2014

80 (Setara

Level 4)
≥95%

2.3. PENETAPAN KINERJA LPPMPHP
Pada tahun 2014, LPPMPHP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam
bentuk kontrak kinerja antara Kepala LPPMPHP dengan Kepala Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Pada Kontrak
kinerja tersebut terdapat Peta Strategi (Strategy Map) dengan 9 Sasaran Strategis (SS) yang
ingin dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut
sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU LPPMPHP pada tahun 2014 untuk
semua SS pada awalnya berjumlah 15 IKU akan tetapi pada terdapat 1 IKU yang dihilangkan
karena terdapat self blocking anggaran yaitu IKU Jumlah data dan informasi ilmiah mekanisasi
pengolahan hasil perikanan, sehingga saat ini LPPMPHP memiliki 14 IKU. Sebagai alat ukur

pencapaian SS, target 14 IKU LPPMPHP yang ditetapkan pada awal tahun 2014 adalah
sebagai berikut :
Tabel 3. Penetapan Kinerja LPPMPHP TA 2014
TA. 2014
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

SS1
Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
KP

1

Rata-rata pendapatan pengolah
& pemasar (KK/bln)

2

Pertumbuhan PDB perikanan

3

Jumlah jejaring dan kemitraan
Litbang Mekanisasi Pengolahan
Hasil Perikanan

Target Lama

Target Baru

Rp. 2,0 juta

Rp. 2,4 juta

7,25%

7,00%

1

1

SS2
Meningkatnya
pemanfaatan Hasil Litbang
Mekanisasi Pengolahan
Hasil Perikanan
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Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

TA. 2014
Target Lama

Target Baru

4

Jumlah data dan informasi
ilmiah bidang mekanisasi
pengolahan hasil perikanan

1

-

5

Jumlah data karya tulis ilmiah
bidang mekanisasi pengolahan
hasil perikanan

5

5

6

Jumlah hasil rancang bangun
alat dan mesin pengolahan hasil
perikanan yang inovatif

3

3

6

Prosentase Litbang Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan
mendukung program strategis
KKP

70%

70%

7

Proporsi fungsional LPPMPHP
dibandingkan dengan pegawai
LPPMPHP

53%

53%

8

Persepsi user terhadap
kemudahan akses (skala Likert 15)

4,25

4,25

9

Jumlah rekomendasi aparat
pengawas eksternal internal
pemerintah (APEIP) yang
ditindaklanjuti dibanding total
rekomendasi

100%

100%

10

Tingkat kualitas akuntabilitas
kinerja LPPMPHP

Nilai AKIP A

Nilai AKIP A

11

Indeks kepuasan masyarakat
Balitbang KP

6,75

6,75

SS3
Tersedianya data dan
informasi ilmiah
mekanisasi pengolahan
hasil perikanan
SS4
Terselenggaranya
modernisasi sistem
mekanisasi pengolahan
hasil perikanan
SS5
Terselenggaranya
pengendalian Litbang
Mekanisasi Pengolahan
Hasil Perikanan
SS6
Tersedianya SDM
LPPMPHP yang kompeten
dan profesional
SS7
Tersedianya informasi
yang valid, handal, dan
mudah diakses di lingkup
LPPMPHP

SS8
Terwujudnya good
governance & clean
government di LPPMPHP
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Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

12

Nilai inisiatif anti korupsi
LPPMPHP

TA. 2014
Target Lama

Target Baru

7,75

7,75

80
13

Nilai Penerapan RB LPPMPHP

14

Persentase penyerapan DIPA
LPPMPHP

SS9
Terkelolanya anggaran
LPPMPHP secara optimal

80

(Setara Level
4)

(Setara Level 4)

≥95%

≥95%

Penetapan kinerja LPPMPHP Tahun 2014/ Perjanjian Kinerja merupakan bentuk
komitmen yang disepakati oleh Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan (LPPMPHP) dengan Kepala Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Pengolahan Produk Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBP4BKP). Sesuai
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang langkah-langkah
penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2014, LPPMPHP melakukan
perubahan Penetapan kinerja Tahun 2014 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 di atas.
Penetapan kinerja LPPMPHP Tahun 2014/Perjanjian kinerja ini memuat sasaran, indikator
kinerja utama (IKU) dan target. Indikator kinerja utama (IKU) tersebut merupakan salah satu
dukungan program penelitian dan pengembangan Iptek Pengolahan Produk dan Bioteknologi
Kelautan dan Perikanan tahun 2014 yang dianggarkan sebesar Rp. 4.316.833.000,-.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Pencapaian

Sasaran Strategis (NPSS), Nilai

Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS) dan Nilai Kinerja Keseluruhan (NKK) dari 9 Sasaran
Strategis (SS) dan 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) LPPMPHP terdapat sasaran strategis
berkinerja buruk disebabkan oleh tidak tercapainya target yang ditetapkan (warna merah),
sasaran strategis yang berkinerja baik meliputi sama dengan target yang telah ditetapkan
(warna kuning) dan melampaui target yang telah ditetapkan (warna hijau), sesuai dengan

PETA STRATEGI LOKA LITBANG MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
Visi : sebagai institusi handal di bidang Iptek dan inovasi mekanisasi pengolahan hasil perikanan dan kelautan untuk mewujudkan industrialisasi kelautan dan
perikanan berkelanjutan

SS1. Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat KP

MASYARAKAT KP

LEARN & GROWTH
PERSPECTIVE

INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE

CUSTOMER
PERSPECTIVE

STAKEHOLDER
PERSPECTIVE

gambar berikut :

SS2. Meningkatnya
pemanfaatan hasil
litbang mekanisasi
pengolahan hasil
perikanan

PERUMUSAN
KEBIJAKAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN
SS3.
Tersedianya
data dan
informasi ilmiah
mekanisasi
pengolahan
hasil perikanan

PENGENDALIAN, PENGAWASAN
DAN PENEGAKAN HUKUM

SS4. Terselenggaranya
modernisasi sistem
mekanisasi pengolahan,
hasil perikanan

SS5.
Terselenggaranya
pengendalian
litbang mekanisasi
pengolahan hasil
perikanan

HUMAN CAPITAL

INFORMATION CAPITAL

ORGANIZATION CAPITAL

FINANCIAL CAPITAL

SS6. Tersedianya
SDM LPPMPHP
yang kompeten
dan profesional

SS7. Tersedianya
informasi yang valid,
handal dan mudah
diakses dilingkup
LPPMPHP

SS8. Terwujudnya
good governance &
clean government
di lingkup
LPPMPHP

SS9. Terkelolanya
anggaran secara
optimal

Gambar 4. Hasil analisis capaian Sasaran Strategis (SS) LPPMPHP

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) LPPMPHP TA 2014
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) LPPMPHP tahun 2014 pada stakeholders
perspective, customer perspective, internal process perspective dan learn & growth
perspective yang mengacu Balanced Scorecard (BSC) dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini
:
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Tabel 4. Matriks capaian IKU LPPMPHP TA 2014
TA 2014
Sasaran Strategis

IKU

Satuan
T

R

%

Stakeholders perspective

1

Rata-rata
pendapatan
pengolah & pemasar
(KK/bln)

Rp

2.400.000

2.560.170

106,67

2

Pertumbuhan PDB
perikanan

%

7,00

6,34

90,57

Jumlah jejaring dan
kemitraan Litbang
Mekanisasi
Pengolahan Hasil
Perikanan

Buah

1

3

300

4

Jumlah data karya
tulis ilmiah bidang
mekanisasi
pengolahan hasil
perikanan

Buah

5

6

120

5

Jumlah hasil rancang
bangun alat dan
mesin pengolahan
hasil perikanan yang
inovatif

Buah

3

3

100

6

Prosentase Litbang
Mekanisasi
Pengolahan Hasil
Perikanan
mendukung program
strategis KKP

%

70

100

142,86

%

53

53,33

100,62

Skala

4,25

3,39

79,76

SS1
Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat KP

Customer perspective
SS2
Meningkatnya
pemanfaatan
Hasil Litbang
Mekanisasi
Pengolahan Hasil
Perikanan

3

Internal process perspective
SS3
Tersedianya data
dan informasi
ilmiah mekanisasi
pengolahan hasil
perikanan
SS4
Terselenggaranya
modernisasi
sistem mekanisasi
pengolahan hasil
perikanan
SS5
Terselenggaranya
pengendalian
Litbang
Mekanisasi
Pengolahan Hasil
Perikanan

Learning & growth perspective
SS6
Tersedianya SDM
LPPMPHP yang
kompeten dan
profesional
SS7

7

Proporsi fungsional
LPPMPHP
dibandingkan
dengan pegawai
LPPMPHP

8

Persepsi user
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TA 2014
Sasaran Strategis

IKU

Tersedianya
informasi yang
valid, handal,
dan mudah
diakses di lingkup
LPPMPHP

T

R

%

%

100

93,96

93,96

Nilai AKIP A
(80,25)

Nilai AKIP
A

104,81

terhadap kemudahan
akses (skala Likert 15)

9

Jumlah rekomendasi
aparat pengawas
eksternal internal
pemerintah (APEIP)
yang ditindaklanjuti
dibanding total
rekomendasi

10

Tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja
LPPMPHP

NIlai

11

Indeks kepuasan
masyarakat Balitbang
KP

NIlai

6,75

70,75

12

Nilai inisiatif anti
korupsi LPPMPHP

NIlai

7,75

8,08

104,26

13

Nilai Penerapan RB
LPPMPHP

NIlai

80

75,5

94,37

14

Persentase
penyerapan DIPA
LPPMPHP

%

95

95,90

100,95

SS8
Terwujudnya
good governance
& clean
government di
LPPMPHP

Satuan

(84,11)

SS9
Terkelolanya
anggaran
LPPMPHP secara
optimal

*) Sumber data Balitbang KP per 19 Januari 2015

3.2. HASIL PENGUKURAN NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS),

NILAI

PENCAPAIAN INISIATIF STRATEGIS (NPIS) dan NILAI KINERJA KESELURUHAN (NKK)
LPPMPHP
a. NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)
NPSS adalah nilai yang menunjukan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu
Sasaran

Strategis

(SS).

Status

capaian

SS

yang

ditunjukan

dengan

warna

merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS
perlu diperhatikan bobot masing-masing IKU terhadap SS tersebut dengan indeks
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toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU
seperti Tabel berikut :
No

Validitas IKU

Bobot

1

Lead input

0,1

2

Lead proses

0,2

3

Lag output

0,3

4

Lag outcome

0,4

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan
mensepakati standar status kinerja untuk NSS, NKP, dan NPSS.
KLASIFIKASI

STATUS NSS / NKP / NPSS

MAXIMIZE

MINIMIZE

STABILIZE

(Toleransi 0%)

X<100%

X>100%

X>100% atau X<100%

Buruk

X=100%

X=100%

-

Sedang

X≥100%

X≤100%

X=100%

Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target
indikator kinerja diantaranya adalah : maximixe adalah semakin tinggi pencapaian dari
target maka kinerja semakin baik; minimize adalah semakin rendah pencapaian dari
target maka kinerja semakin baik; stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak
turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.
Pengukuran capaian kinerja LPPMPHP Tahun 2014 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dan realisasi IKU pada masing-masing prespektif dari hasil
pengukuran tersebut diperoleh capaian kinerja LPPMPHP sebesar 150,00% yang berasal
dari capaian kinerja masing-masing perspektif sbb ;
1. Perspektif pemangku kepentingan (stakeholder perspective) dengan bobot 25%,
capaian kinerja sebesar 99%;
2. Perspektif pelanggan (Customer perspective) dengan bobot 15%, capaian kinerja
sebesar 300%;
3. Perspektif Internal (Internal Process perspective) dengan bobot 30%, capaian kinerja
sebesar 121,17%;
4. Perspektif Learn and Growth (Learn and Growth perspective) dengan bobot 30%,
capaian kinerja sebesar 146,10%.
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b. NILAI PENCAPAIAN INISIATIF STRATEGIS (NPIS)
NPIS merupakan nilai yang diberikan atas pelaksanaan inisiatif strategis (IS) yang
melekat pada suatu IKU tertentu. Status pencapaian inisiatif strategis (baik, sedang dan
buruk) ditentukan berdasarkan jumlah inisiatif strategis yang dilakukan 100% dibanding
dengan total inisiatif strategis yang berada dalam 1 (satu) IKU yang sama. Adapun status
capaian IS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Baik

Sedang

Buruk

Indeks Capaian > 100 %

Indeks Capaian = 100%

Indeks Capaian <100 %

Untuk menentukan dan mensepakati standar status kinerja NPIS sesuai dengan
kriteria sbb :

KLASIFIKASI

STATUS NPIS

MAXIMIZE

MINIMIZE

STABILIZE

(Toleransi 10%)

X<100%

X>100%

X>100% atau X<100%

Buruk

X=100%

X=100%

-

Sedang

X≥100%

X≤100%

X=100%

Baik

Hasil perhitungan Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS) LPPMPHP Tahun
2014 sesuai dengan Tabel 5, adalah 126%.
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Tabel 5. Pencapaian Inisiatif Strategis LPPMPHP TA 2014

c.

NILAI KINERJA KESELURUHAN (NKK)
Untuk mengukur capaian kinerja organisasi LPPMPHP menggunakan penilaian
dengan istilah Nilai Kinerja Keseluruhan (NKK). Komponen perhitungan NKK terdiri dari
2 (dua) unsur, yaitu : Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dan Nilai Pencapaian
Inisiatif Strategis (NPIS). NKK diperoleh dari penjumlahan antara Nilai Pencapaian
Sasaran Strategis (NPSS) dengan Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS). Adapun status
NKK mempunyai nilai toleransi 0% yang ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut :
Baik

Sedang

Buruk

Indeks Capaian > 200 %

Indeks Capaian = 200%

Indeks Capaian < 200 %

Pencapaian kinerja keseluruhan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain :
Pencapaian kinerja dikatakan buruk jika NPSS buruk dan NPIS buruk, Pencapaian kinerja
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dikatakan sedang (jika : NPSS buruk dan NPIS baik, NPSS baik dan NPIS buruk, atau
NPSS sedang dan NPIS sedang), dan Pencapaian kinerja dikatakan baik jika NPSS dan
NPIS baik.
Sesuai dengan Tabel 5 diatas maka pencapaian Nilai Kinerja Keseluruhan
LPPMPHP TA 2014 adalah 276%.

3.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Capaian Sasaran Strategis (SS) LPPMPHP Tahun 2014 dari 9 SS adalah :
1. 7 SS berstatus hijau atau di atas target;
2. 1 SS berstatus kuning atau memenuhi target;
3. 1 SS berstatus merah atau dibawah target.
Dengan nilai kinerja atas pencapaian sasaran strategis sebesar 150% dan nilai capaian
kinerja keseluruhan sebesar 276% atau diatas target. Ikhtisar capaian kinerja LPPMPHP dapat
dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Ikhtisar capaian kinerja LPPMPHP TA 2014
Adapun rincian pencapaian Sasaran Strategis (SS) LPPMPHP adalah sebagai berikut :
1. 7 SS berstatus hijau/ diatas target meliputi :
a. SS 1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
b. SS 2 Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang Mekanisasi Pengolahan Hasil
Perikanan
c. SS 3 Tersedianya data dan informasi ilmiah Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan
d. SS 5 Terselenggaranya Pengendalian Litbang Mekanisasi Pengolahan Hasil
Perikanan
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e. SS 6 Tersedianya SDM LPPMPHP yang kompeten dan professional
f. SS 8 Terwujudnya good governance & clean government di lingkup LPPMPHP
g. SS 9 Terkelolanya anggaran secara optimal
Status hijau menggambarkan bahwa realisasi dapat melampaui target yang telah
ditetapkan. Keberhasilan capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen LPPMPHP
dalam pencapaian target.
2. 1 SS berstatus kuning/ sama dengan target meliputi :
a. SS 4 Terselenggaranya modernisasi sistem Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan
Status kuning menggambarkan bahwa realisasi sama dengan target yang telah
ditetapkan. Realisasi pada SS 4 sesuai dengan target yang telah ditentukan, hal ini erat
kaitannya dengan pencapaian akan output/keluaran berupa rancang bangun
model/alat litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP.
3. 1 SS berstatus merah/ di bawah target meliputi :
a. SS 7 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di lingkup
LPPMPHP
Status merah menggambarkan bahwa realisasi tidak dapat mencapai target yang
telah ditetapkan. Pencapaian pada SS 7 ini merupakan nilai adopsi pada Balitbang
KP, belum dapat tercapainya target dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kepuasan
pengguna terhadap layanan internet dan web site Balitbang KP. Maka perlu
dilakukan peningkatan terhadap kemudahan akses internet, kepraktisan untuk
membuka web site dan kelengkapan data/informasi pada web site Balitbang KP.

Secara detail capaian SS dan IKU per perspektif adalah sebagai berikut :

STAKEHOLDER PERSPECTIVE
Capaian kinerja LPPMPHP pada Stakeholder Perspective 99% yang berasal dari satu
sasaran strategis yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP dengan capaian sebesar
99%.
3.3.1. SS 1 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran
meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP terdiri dari 2 IKU sbb :
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a. IKU 1 : Rata-rata pendapatan pengolahan & pemasar (KK/bulan)
IKU ini didefinisikan sebagai rata – rata uang yang diterima oleh Kepala Keluarga
Pengolah dan atau Pemasar dari aktivitas usahanya selama satu periode. Selain itu,
pendapatan juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat
secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan dan pembudidaya
ikan untuk memenuhi kebutuhannya. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana
capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi
capaian atas IKU ini sebagai berikut :
Tabel 6. Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar
Indikator Kinerja Utama (IKU)
1

Rata-rata pendapatan
pengolah & pemasar (KK/bln)

Satuan

T

R

%

Rp

2.400.000

2.560.170

106,67

* Sumber data DJP2HP TA 2014

Target rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar pada TA 2014 adalah Rp
2.000.000,-. Capaian rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar baru dapat dihitung
atau diukur pada akhir tahun yang dihitung dari pendapatan penerima program
pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) P2HP sebagai dampak dari sasaran
program penerima bantuan PUMP-P2HP. Berdasarkan sampel kelompok pada 100
Kabupaten/Kota di 29 Provinsi penerima PUMP-P2HP, diperoleh hasil perhitungan ratarata pendapatan pengolah dan pemasar sebesar Rp 2.506.170,- per KK/Bulan. Sehingga
% pencapaian IKU rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar sebesar 106,67%.
Hambatan dalam mencapai IKU ini adalah Loka Penelitian dan Pengembangan
Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan tidak bisa melakukan pengukuran sendiri atas
IKU di atas atau melekat pada IKU Level 0 /Kementerian Kelautan dan Perikanan.
b.

Pertumbuhan PDB Perikanan
Hasil

output

perikanan

dalam

suatu

perekonomian

dengan

tidak

mempertimbangkan pemiliki faktor produksi dan hanya menghitung total produksi
dalam suatu perekonomian. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian
yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Teknik menghitungnya dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
PDB = pengeluaran rumah tangga (C) + pengeluaran pemerintah (G) +
Pengeluaran investasi (I) + (ekspor –impor)
Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut :
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Tabel 7. Pertumbuhan PDB perikanan
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
2

2012

2013

2014

6,5%

6,90%

7,00%

Pertumbuhan PDB Perikanan
- Target
- Realisasi

6,34%

- Prosentase (%)

90,57

Realisasi Pertumbuhan PDB Perikanan pada TA 2014 adalah 6,34% sehingga
nilai pencapaian untuk IKU ini sebesar 90,57%. Hambatan dalam mencapai IKU ini
adalah Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan tidak
bisa melakukan pengukuran sendiri atas IKU di atas atau melekat pada IKU Level 0
/Kementerian Kelautan dan Perikanan.

CUSTOMER PERSPECTIVE
Capaian kinerja LPPMPHP pada Customer Perspective sebesar 300% yang berasal
dari satu sasaran strategis yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil litbang mekanisasi
pengolahan hasil perikanan dengan capaian sebesar 300%.
3.3.2. SS 2 : Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang mekanisasi pengolahan hasil
perikanan
b. IKU 3 : Jumlah jejaring dan kemitraan litbang mekanisasi pengolahan hasil perikanan
Jejaring dan kemitraan penelitian dan pengembangan untuk identifikasi dan
mendapatkan strategi penyelesaian permasalahan dan kendala pengelolaan sumber daya
kelautan dan perikanan. Teknik menghitungnya yaitu akumulasi jumlah jejaring dan
kemitraan litbang mekanisasi pengolahan hasil perikanan (s/d tahun berjalan). IKU ini
menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi
target yang ditetapkan.
Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut :
Tabel 8. Jumlah jejaring dan kemitraan litbang
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
3

2012

2013

2014

Jumlah jejaring dan kemitraan Litbang Mekanisasi Pengolahan Hasil
Perikanan
- Target
- Realisasi
- Prosentase (%)

-

-

1
3
300
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Pada tahun 2012 dan 2013 LPPMPHP belum membuat target untuk jejaring dan
kemitraan Litbang, hal ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah SDM di LPPMPHP
pada tahun tersebut. Target IKU jumlah jejaring dan kemitraan litbang mekanisasi
pengolahan hasil perikanan pada TA 2014 adalah 1 jejaring dan realisasinya 3 jejaring
sehingga nilai pencapaiannya 300%. Jejaring kerjasama dan kemitraan Litbang
Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan yang telah dilakukan pada TA. 2014 yaitu :
1) Perjanjian kerjasama antara Kepala LPPMPHP dengan Pemilik Usaha Nabila Food
tentang ’’Pemanfaatan dan Uji Coba Peralatan Tahu Tuna dalam Rangka Rancang
Bangun Peralatan Pengolahan Produk Perikanan Untuk Skala Kecil Menengah”
dengan nomor PKS 22.1/BALITBANGKP/LPPMPHP/KS.330/IV/2014.
2) Perjanjian kerjasama antara Kepala LPPMPHP dengan Pemilik Usaha Nusa Food
tentang ’’Pemanfaatan dan Uji Coba Peti Insulasi Berpendingin Untuk
Transportasi

Ikan

Segar”

dengan

nomor

PKS

22.2/BALITBANGKP/

LPPMPHP/KS.330/IV/2014.
3) Perjanjian kerjasama antara Kepala LPPMPHP dengan UD. Rumput Laut Mandiri
tentang “Pemanfaatan dan Uji Coba Peralatan Pengolahan Pupuk Rumput Laut”
dengan nomor PKS 17.6/BALITBANGKP/LPPMPHP/KS.330/XI/2014.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
Capaian kinerja LPPMPHP pada Internal Process Perspective sebesar 121,17% yang
berasal dari tiga sasaran strategis yaitu : 1) Tersedianya data dan informasi ilmiah mekanisasi
pengolahan hasil perikanan; 2) Terselenggaranya modernisasi sistem mekanisasi pengolahan
hasil perikanan, dan 3) Terselenggaranya pengendalian litbang mekanisasi pengolahan hasil
perikanan.
3.3.3. SS 3 : Tersedianya data dan informasi ilmiah litbang mekanisasi pengolahan hasil
perikanan
a.

IKU 4 : Jumlah data karya tulis ilmiah bidang mekanisasi pengolahan hasil
perikanan
IKU ini didefinisikan sebagai tulisan yang disusun berdasarkan data dan informasi

yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan mekanisasi pengolahan hasil
perikanan yang telah diterbitkan pada suatu jurnal atau prosiding dalam dan luar negeri.
Teknik menghitungnya yaitu jumlah karya tulis ilmiah yang sudah dihasilkan oleh
peneliti LPPMPHP yang telah diterbitkan pada suatu jurnal atau prosiding dalam dan
luar negeri. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan
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adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai
berikut :
Tabel 9. Jumlah data kaya tulis ilmiah
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
4

2012

2013

2014

Jumlah data karya tulis ilmiah bidang mekanisasi pengolahan hasil
perikanan
- Target

10

5

5

- Realisasi

11

6

6

- Prosentase (%)

110

120

120

Terjadi penurunan target jumalh KTI pada tahun 2012-2014, hal ini terjadi
karena terdapat penurunan jumlah SDM peneliti di LPPMPPHP. Penurunan jumlah
peneliti LPPMPHP karena pegawai dipindah tugaskan. Target IKU jumlah data karya
tulis ilmiah bidang mekanisasi pengolahan hasil perikanan pada TA 2014 adalah 5 KTI
dan realisasinya 6 KTI. Adapun Karya Tulis Ilmiah yang telah dihasilkan yaitu :
Tabel 10. Karya Tulis Ilmiah LPPMPHP TA 2014
No

Judul Karya Tulis Ilmiah

Nama Penulis

1

Rancang Bangun Alat Impregnasi Vakum
dan Uji Performansinya pada Filet Ikan

Arif Rahman Hakim,
Gunawan, dan Rodiah
Nurbaya Sari

2

Pupuk Cair dari Rumput Laut Euchema
cottonii, Sargassus sp, dan Gracillaria sp
Menggunakan Proses Pengimposan

Bakti Berlyanto Sedayu, I
Made Susi Erawan, dan
Luthfi Assadad

3

Uji Coba Peti Ikan Segar Berpendingin
Untuk Pedagang Ikan Keliling

Tri Nugroho W, Wawan
Hermawan, dan Bagus
Setiadi Bandol Utomo

4

Rancang Bangun Alat Pengaduk Mekanis
Untuk Pembuatan Dodol Rumput Laut

Arif Rahman Hakim dan
Luthfi Assadad

5

Prototype Peti Insulasi Berpendingin
Menggunakan Termoelektrik Untuk
Transportasi Ikan Segar

Tri Nugroho W

6

Pengaruh Teknik Preparasi Terhadap
Daging Lumat Ikan Putihan (Geres
punctatus)

I Made Susi Erawan dan
Bakti B. Sedayu

Diterbitkan di
Jurnal Pascapanen dan
Bioteknologi Kelautan dan
Perikanan Vol 9 No 1, Juni
2014
Jurnal Pascapanen dan
Bioteknologi Kelautan dan
Perikanan Vol 9 No 1, Juni
2014
Jurnal Pascapanen dan
Bioteknologi Kelautan dan
Perikanan Vol 9 No 2,
2014
Prosiding Semnas Tahunan
XI UGM Hasil Penelitian
Perikanan dan Kelautan
Jilid III Tahun 2014
Prosiding Semnas Tahunan
XI UGM Hasil Penelitian
Perikanan dan Kelautan
Jilid III Tahun 2014
Prosiding Semnas Tahunan
XI UGM Hasil Penelitian
Perikanan dan Kelautan
Jilid III Tahun 2014
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3.3.4. SS 4 : Terselenggaranya modernisasi sistem mekanisasi pengolahan hasil perikanan
a. IKU 5 : Jumlah hasil rancang bangun alat dan mesin pengolahan hasil perikanan yang
inovatif
IKU ini didefinisikan sebagai hasil kegiatan litbang mekanisasi pengolahan hasil
perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta
rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan
pengolahan hasil perikanan, yang menghasilkan output berupa Rancang Bangun Alat
dan Mesin. Rancang Bangun Alat adalah desain dan/atau model alat/prototipe yang
yang merupakan hasil rancang bangun. Teknik menghitungnya yaitu jumlah desain
dan/atau model alat/prototype yang merupakan hasil rancang bangun yang telah
disahkan oleh Kepala LPPMPHP. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana
capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.
Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut :
Tabel 11. Jumlah hasil rancang bangun alat dan mesin
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
5

2012

2013

2014

Jumlah hasil rancang bangun alat dan mesin pengolahan hasil
perikanan yang inovatif
- Target

3

4

3

- Realisasi

3

4

3

100

100

100

- Prosentase (%)

Dari Tabel 11. diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah hasil rancang bangun
TA 2014 bila dibandingkan TA 2013 hal ini terjadi karena berkurangnya jumlah peneliti
LPPMPHP karena melaksanakan tugas belajar. Pada TA 2014 capaian jumlah hasil
rancang bangun alat dan mesin pengolahan hasil perikanan yang inovatif adalah sebesar
3 buah rancang bangun nilai ini sesuai dari target yang telah ditetapkan sehingga
pencapiannya sebesar 100%. Kegiatan litbang mekanisasi pengolahan hasil perikanan
yang mendukung pencapaian IKU ini adalah :
1) Penelitian Pengembangan Prototipe Peralatan Pengolahan Pupuk Rumput
Laut;
2) Pengembangan Prototipe Peti Insulasi untuk Produk Perikanan; dan
3) Rancang Bangun Peralatan Pengolahan Produk Perikanan Untuk Skala Kecil
Menengah.
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Uraian

kegiatan

litbang

yang

mendukung

pencapaian

kinerja

dalam

menghasilkan rancang bangun peralatan pengolahan hasil perikanan pada tahun 2014
sebagai berikut :
1) Penelitian Pengembangan Prototipe Peralatan Pengolahan Pupuk Rumput Laut
Penggunaan pupuk kimia untuk pertanian di Indonesia terindikasi melebihi
ketentuan dosis yang ditentukan, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas lahan.
Hal ini menyebabkan beralihnya petani dari penggunaan pupuk kimia ke pupuk
organik. Rumput laut selain kaya akan kandungan mineral, nutrient anorganik, dan
senyawa organik yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, rumput laut juga
diketahui memiliki kandungan hormon pemacu tumbuh diantaranya sitokinin, auksin,
dan giberelin. Pada Tahun Anggaran 2013, Loka Penelitian dan Pengembangan
Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LPPMPHP) telah melakukan kegiatan
rancang bangun alat pengolah pupuk rumput laut. Hasil proses pengolahan pupuk
cair rumput laut, masih dihasilkan limbah/hasil samping berupa ampas dengan jumlah
yang sangat besar, yaitu mencapai 45 % dari bobot bahan baku yang digunakan.
Oleh karena itu pada Tahun 2014 dilakukan pengembangan pembuatan alat
pengolahan pupuk rumput laut yang dapat memanfaatkan padatan hasil pengolahan
rumput laut.
Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat desain alat yang dapat
memanfaatkan hasil limbah padatan dari pengolahan rumput laut, serta membuat
model alat pupuk rumput laut organik padat tersebut. Adapun metode penelitian
yang dilakukan meliputi : 1) Koordinasi dan studi lapang; 2) Focus Group Discussion
(FGD); 3) Pembuatan desain alat; 4) Perakitan alat; 5) Uji coba pendahuluan dan
penyempurnaan alat; serta 6) Uji performansi peralatan.
Pembuatan desain alat dimulai dengan konsep desain. Alat tersebut
merupakan perpaduan antara alat penepung serta granulator. Alat ini menggunakan
sistem konveyor yang akan mempermudah pekerjaan pembuatan pupuk organik
padat. Konsep ini menggunakan sistem pengayakan yang dapat mebuat homogen
hasil akhir yang didapat.
Rancangan struktural prototipe peralatan pengolahan pupuk rumput laut
terdiri dari :
a. Alat penepung;
b. Alat granulator;
c. Konveyor; dan
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d. Alat pengayak.

Gambar 6. Desain alat pembuat pupuk granul organik
Dilakukan uji coba pembuatan pupuk rumput laut granul dengan bahan
tambahan. Bahan tambahan yang digunakan yaitu kapur pertanian dan dolomite.
Untuk bahan tambahan yang digunakan tidak lebih dari 20%. Hasil uji coba
pembuatan pupuk rumput laut granul terlihat pada Tabel 12.
Tabel 12. Hasil ujicoba pupuk rumput laut granul
No
1

Uji coba

Keterangan

Limbah agar dan kapur Massa kapur pertanian = 18,75%
pertanian
Massa limbah agar
= 81,25 %
Konsentrasi molase

=5%

Kecepatan Granulator = 40 RPM
Waktu

= 1 jam 30 menit

Rendemen Granulasi

= 31,71%

Rendemen Granula kering = 17,07 %
Lama pengeringan
2

= 48 jam

Limbah
agar,
kapur Massa kapur pertanian = 10 %
pertanian dan dolomit
Massa dolomit
= 10 %
Limbah agar

= 80 %

Kecepatan Granulator = 40 RPM
Waktu

= 1 jam 9 menit
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No

Uji coba

Keterangan
Rendemen granulasi

= 100 %

Rendemen granula kering = 50 %
Lama pengeringan

= 48 jam

Alat pupuk granul di ujicoba untuk mengetahui apakah berfungsi dengan
baik. ujicoba dilakukan dengan cara memasukan bahan baku pada bagian alat
penepung granul pupuk rumput laut lalu pada bagian pengayak granul – granul
pupuk yang ada sudah terpisah sesuai dengan ukuran mesh yang ada didalam dan
akan keluar output pupuk granul. Output atau hasil ayakan yang sesuai dengan
ukuran mesh masing-masing.

Gambar 7. Alat pengayak rumput laut dan rangkaian alat pengolah
pupuk granul rumput laut
Uji coba lapangan dilakukan di UD Rumput Laut Mandiri Gunungkidul
Yogyakarta terlihat pada gambar 10. Saat dilakukan uji coba konsumsi bahan bakar
alat pupuk organik berbahan rumput laut sebesar 0,5 liter/jam. Kecepatan Produksi
alat tersebut sebanyak 3,9 kg/jam.

Gambar 8. Uji lapang alat pupuk organik berbahan rumput laut
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Pada penelitian ini telah dibuat desain alat yang dapat memanfaatkan hasil
limbah padatan dari pengolahan rumput laut atau dari rumput laut serta membuat
model alat pupuk rumput laut organik padat tersebut. Alat yang dihasilkan memiliki
4 motor penggerak dengan kekuatan sebesar 5,5 PK dan 9 PK. Alat memiliki
kecepatan sebesar 101 RPM sampai dengan 6000 RPM. Bila dibandingkan dengan
simulasi komputer, alat yang dibuat mampu meningkatkan produksi dari 5 kg/hari
menjadi 31 kg/hari. Perlu ada perbaikan untuk mengoptimalkan kinerja alat. Pertama,
perbaikan pada bagian penepung yang memiliki output belum optimal, sehingga
dapat meningkatkan performansi alat. Kedua, pada alat injeksi air yang semula
manual diubah menjadi otomatis. Ketiga, proses pengeringan granul masih
membutuhkan waktu yang lama.
2) Pengembangan Prototipe Peti Insulasi untuk Produk Perikanan
Penurunan mutu ikan diakibatkan oleh kesalahan penanganan ikan yang
terjadi saat penangkapan, setelah penangkapan dan selama transportasi ikan dari
tempat pelelangan ikan (TPI) sampai konsumen. Tempat penyimpanan ikan dalam
kegiatan transportasi yang biasa digunakan pedagang ikan keliling adalah styrofoam
box yang diletakkan di atas tempat duduk sepeda motor. Hal ini menyebabkan
keseimbangan berkendara terganggu. Kondisi seperti itu dapat menyebabkan
styrofoam box terjatuh, pecah dan rusak akibat benturan atau tekanan, sehingga alat
ini hanya dapat dipakai dalam waktu relatif singkat. Selain itu material styrofoam box
mempunyai porositas tinggi sehingga kotoran yang menempel pada permukaan
styrofoam box sulit dibersihkan sehingga dapat mempercepat pembusukan ikan.
Tujuan dari penelitian ini yaitu mendapatkan prototipe peti insulasi
berpendingin untuk produk perikanan untuk pedagang ikan keliling menggunakan
sepeda motor yang dapat mempertahankan suhu tetap rendah, memudahkan
transportasi dan menjaga mutu ikan. Adapun metode yang dilakukan meilputi : 1)
Identifikasi kebutuhan; 2) Penentuan kriteria desan, konsep desain, analisis desain; 3)
pembuatan detail alat, konstruksi alat; dan 4) Uji performansi alat.
Pada penilitian ini dihasilkan 2 peti insulasi berpendingin untuk pedagang
ikan keliling yaitu peti insulasi kapasitas 60 kg dan 100 kg. Peti ini terdiri dari peti
berinsulasi, sistem pendingin TEC, tempat timbangan dan dudukan alat.
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Ruang aksesoris
Tutup ruang
penyimpanan ikan
Peti penyimpanan ikan
Dudukan alat

Sistem pendingin dan
tutup pelindung
Gambar 9. Konsep desain peti insulasi untuk produk perikanan

Gambar 10. Peti insulasi untuk produk perikanan kapasitas 60 kg

Selain peti insulasi dengan kapasitas 60 kg, juga dibuat peti insulasi dengan
kapasitas 100 kg yang diperlukan oleh pedagang ikan keliling untuk kegiatan
pembelian ikan dari pedagang pengumpul sehingga membutuhkan peti dengan
kapasitas yang besar. Pada penelitian ini dilakukan uji lapang peti insulasi untuk
produk perikanan, pengujian dilakukan oleh pedagang ikan keliling.

Gambar 11. Peti insulasi untuk produk perikanan kapasitas 100 Kg
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Gambar 12. Pelaksanaan uji coba lapang
Dilakukan pengujian mutu ikan yang disimpan pada peti insulasi, hasilnya
disajikan pada table di bawah ini. Semua parameter mutu ikan setelah kegiatan
transportasi memenuhi persyaratan mutu ikan segar. Hal ini menunjukkan bahwa alat
transportasi dapat mempertahankan mutu ikan.
Tabel 13. Hasil pengujian mutu ikan pada uji kinerja pertama
Karakteristik
Sensori/organoleptik
TPC per gram
E. Coli MPN per gram
Salmonella per gram
Vibrio cholera/25 gram

Hasil Pengujian
Sebelum
Sesudah
7
7
2
6.5 x 10
1.2 x 103
<3
<3
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif

Batas Standar Mutu
7
5 x 105
<3
Negatif
Negatif

Pada penelitian Pengembangan Prototipe Peti Insulasi untuk Produk
Perikanan dihasilkan :
1. Prototype peti insulasi untuk produk perikanan kapasitas 60 kg dengan
performansi sebagai berikut :
a) suhu ruang peti pada uji kinerja tanpa beban mencapai 14.5 0C - 15.6 0C
selama 120 menit,
b) menggunakan sistem pendingin TEC,
c) dapat mempertahankan mutu ikan selama kegiatan transportasi,
d) dapat mempertahankan suhu ikan selama kegiatan transportasi antara 3,1 - 4
0

C selama transportasi ikan.

2. Prototype peti insulasi untuk produk perikanan kapasitas 100 kg dengan
performansi sebagai berikut :
a) suhu ruang peti pada uji kinerja tanpa beban mencapai -13 0C selama 120
menit,
b) menggunakan sistem pendingin kompresi uap dengan sumber arus listrik DC
yang mempunyai nilai COP sebesar 0,83
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c) dapat mempertahankan mutu ikan selama kegiatan transportasi,
d) dapat mempertahankan suhu ikan selama kegiatan transportasi antara 1 – 2,4
0

C selama transportasi ikan.

3) Rancang Bangun Peralatan Pengolahan Produk Perikanan Untuk Skala Kecil
Menengah
Diversifikasi pengolahan tuna dapat dipadukan dengan hasil pertanian,
misalnya kedelai yang diolah menjadi tahu, dan dikombinasikan dengan olahan tuna,
seperti tahu tuna untuk meningkatnkan nilai jualnya. Terkait diversifikai tahu tuna
tersebut diperlukan teknologi yang mampu menunjang proses produksi untuk
mengatasi beberapa kendala teknologi yang telah digunakan saat ini. Beberapa
kendala teknis secara umum yang dijumpai antara lain : material peralatan yang belum
food grade, belum stabil dan terkontrolnya beberapa parameter proses produksi,
mekanisme kerja peralatan yang belum optimal dari segi ergonomika, pemilihan
kesesuaian antara alternatif sumber energi baik bahan bakar maupun listrik dengan
skala produksi yang ada.
Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan suatu rangkaian teknologi
pengolahan tahu tuna melalui kegiatan rancang bangun terdiri dari: deep fryer (alat
penggoreng bahan bakar gas); lemari peniris dengan kontrol suhu, alat pengisi adonan
yang terdiri dari pengisi adonan sistem manual dan sistem pedal lstrik. Adapun
metode yang dilakukan meliputi : 1) Desain peralatan/mesin; 2) Pembuatan konstruksi
alat/mesin; 3) Uji coba pendahuluan dan penyempurnaan alat/mesin; 4) Uji
performansi peralatan/mesin
Pada penelitian Rancang Bangun Peralatan Pengolahan Produk Perikanan
Untuk Skala Kecil Menengah dihasilkan alat pengolah ikan tuna menjadi produk olahan
tahu ikan tuna yang terdiri dari : 1) Deep fryer 2 kolom; 2) Alat pengisi adonan system
handel; 3) Alat pengisi adonan sistem pedal listrik, dan 4) Lemari peniris tahu tuna.
Adapun design keempat peralatan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
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Gambar 13. Desain peralatan pengolah tahu ikan tuna
Dihasilkannya alat pengolah ikan tuna menjadi produk olahan tahu ikan tuna
yang terdiri dari :
(1) Deep fryer 2 kolom
Suhu penggorengan berkisar antara 1400C (kolom 1) dan 1700C (kolom 2),
menggunakan bahan bakar LPG 3kg, memiliki daya simpan panas yang tinggi karena
material dari stainless steel, dilengkapi kran outlet minyak goreng sehingga
memudahkan dalam proses pembersihan alat setelah penggunaan, dilengkapi
thermometer analog, kemudahan dalam pemeliharaan dan penggantian komponen
alat.
(2) Alat pengisi adonan sistem handel
Terbuat dari material full stainless steel, sehingga mudah dalam proses instalasi
komponendan dalam proses pembersihan setelah di gunakan, daya tampung
selongsong sekitar 3.5 kg, ujung outlet selongsong bisa diganti dengan berbagai tipe
outlet, dapat diintegrasikan atau dibuat terpisah dengan meja peniris, kecepatan
pengisian 1.46 – 2.49 detik per tahu.
(3) Alat pengisi adonan sistem pedal listrik
Terbuat dari material full stainless steel, mudah dalam instalasi komponen dan
sistem wiring, mudah dalam membersihkan, daya tampung selongsong sekitar 4-5 kg,
ujung outlet selongsong mudah diganti dengan berbagai tipe outlet, dapat
diintegrasikan atau dibuat terpisah dengan meja peniris, kapasitas pengisian 2.49 –
5.36 detik per tahu, dilengkapi inverter pengatur kecepatan motor, pedal listrik
untuk menaikkan dan menurunkan rod pendorong adonan, dilengkapi dengan limit
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switch up and down, daya motor listrik sebesar 180 watt, ketinggian rangka meja
peniris dan meja base alat pengisi adonan disesuaikan dengan antropometri operator
alat.
(4) Lemari peniris tahu tuna
Terbuat dari material full stainless steel untuk frame, acrylic windows, mudah
dalam instalasi komponen dan sistem wiring, mudah dalam membersihkan, daya
tampung tahu sekitar 300-400 buah tahu, dilengkapi dengan pilihan pengoperasian
fan secara manual dan otomatis, daya motor listrik sebesar 180 watt, material rak
dari stainless steel yang ringan untuk dipindahkan, mampu menurunkan suhu inti
tahu tuna dari suhu 75oC menjadi 40oC selama 20 menit, dilengkapi lampu
penerangan dalam lemari peniris untuk memudahkan kontrol suhu secara visual.

Gambar 14. Peralatan pengolahan tahu ikan tuna
Peralatan/mesin pengolahan tahu tuna yang telah disempurnakan kemudian
diujicobakan dengan menggunakan bahan baku, lalu diobeservasi proses kerjanya
dan dilakukan pengukuran dan penghitungan parameter-parameter mekanis,
ergonomika, process reliability, dan fisiko kimia terhadap peralatan dan juga
produk akhir.
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Gambar 15 . Uji Performansi peralatan pengolahan tahu ikan tuna
3.3.5. SS 5 : Terselenggaranya pengendalian litbang mekanisasi pengolahan hasil perikanan
a. IKU 6 : Prosentase litbang mekanisasi pengolahan hasil perikanan mendukung
program strategis KKP
IKU ini didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan litbang LPPMPHP yang dilakukan
dalam rangka mendukung program strategis KKP seperti program industrialisasi,
minapolitan, blue economy, dan pengembangan produk prospektif KP. Teknik
menghitungnya yaitu jumlah proporsi kegiatan litbang LPPMPHP dalam mendukung
program strategis KKP dibandingkan program industrialisasi, minapolitan, blue
economy, dan pengembangan produk prospektif KP. IKU ini menggunakan klasifikasi
maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.
Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut :
Tabel 14. Prosentase Litbang Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Mendukung
program Strategis KKP
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
6

2012

2013

2014

Prosentase Litbang Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan
Mendukung program Strategis KKP
- Target

70%

70%

- Realisasi

100%

100%

- Prosentase (%)

142,86

142,86

Pada TA 2013 dan 2014 tidak terdapat perubahan nilai target maupun realisasi.
Nilai realisasi 100% menunjukkan bahwa keseluruhan kegiatan litbang mekanisasi
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pengolahan hasil perikanan mendukung program strategis KKP Tahun 2014, persentase
pemenuhan IKU ini sebesar 142,86% yaitu dengan realisasi 100,00% dari target
70,00%. Kegiatan penelitian dan pengembangan litbang mekanisasi pengolahan hasil
perikanan yang mendukung pencapaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 15. Kegiatan LPPMPHP yang mendukung program strategis KKP
No
1.

Judul Litbang
Penelitian Pengembangan

Komoditas

Dukungan Strategis
KKP

Rumput Laut

Industrialisasi

Pengembangan Prototipe Peti

Tuna, Tongkol

Industrialisasi

Insulasi untuk Produk

Cakalang (TTC)

Prototipe Peralatan
Pengolahan Pupuk Rumput
Laut
2.

Perikanan
3.

Rancang Bangun Peralatan

Tuna, Tongkol

Pengolahan Produk Perikanan

Cakalang (TTC)

Industrialisasi

Untuk Skala Kecil Menengah

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
Capaian kinerja LPPMPHP pada Learning & Growth Perspective sebesar 146,10%
yang berasal dari tiga sasaran strategis yaitu : 1) Tersedianya SDM LPPMPHP yang kompeten
dan profesional; 2) Tersedianya informasi yang valid, handal, dan mudah diakses di lingkup
LPPMPHP; 3) Terwujudnya good governance & clean government di LPPMPHP; dan 4)
Terkelolanya anggaran LPPMPHP secara optimal.
3.3.6. SS 6 : Tersedianya SDM LPPMPHP yang kompeten dan profesional
a. IKU 7 : Proporsi fungsional LPPMPHP dibandingkan dengan pegawai LPPMPHP
IKU ini didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah pegawai fungsional
litbang LPPMPHP dengan jumlah total pegawai LPPMPHP keseluruhan. IKU ini
menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi
target yang ditetapkan. Teknik menghitungnya dengan menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pegawai fungsional LPPMPHP
Jumlah total pegawai LPPMPHP (dalam %)
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Tabel 16. Proporsi fungsional LPPMPHP dibandingkan dengan pegawai LPPMPHP
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
7

2012

2013

2014

Proporsi fungsional LPPMPHP dibandingkan dengan pegawai
LPPMPHP
- Target

88%

53%

- Realisasi

88%

53,33%

- Prosentase (%)

100

100,62

Pada tahun 2013-2014 terjadi penurunan nilai proporsi fungsional LPPMPHP, hal
ini merupakan akibat dari bertambahnya pegawai baru di LPPMPHP yang berstatus
pegawai fungsional umum. Capaian IKU proporsi fungsional LPPMPHP dibandingkan
dengan pegawai LPPMPHP adalah sebesar 100,62% yaitu dengan nilai realisasi sebesar
53,33% yang lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu 53%. Adapun jumlah
pegawai fungsional LPPMPHP 8 orang yang keseluruhnya merupakan jabatan fungsional
peneliti yang terdiri atas 3 peneliti muda dan 5 peneliti pertama. Sedangkan pegawai
struktural LPPMPHP 7 orang sehingga total jumlah pegawai 15 orang.
3.3.7. SS 7 : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di lingkup
LPPMPHP
a.

IKU 8 : Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)
IKU ini didefinisikan sebagai tingkat kepuasan user terhadap pelayanan terhadap

kemudahan aksesbilitas yang disepakati bersama. IKU ini menggunakan klasifikasi
maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.
Teknik menghitungnya yaitu :
 Menentukan komponen layanan yang akan disepakati untuk dilakukan penilaian
kepuasan
 Membuat kuesioner kepada user terhadap pelayanan yang dimaksud
 Nilai persepsi user =

Jumlah Nilai
(Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden)

Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut :
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Tabel 17. Persepsi user terhadap kemudahan akses
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
8

2012

2013

2014

Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala Likert 1-5)
- Target

4,00

4,25

- Realisasi

3,00

3,39

75

79,76

- Prosentase (%)

Pada Tahun 2014, Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan
Hasil Perikanan tidak dapat melakukan pengukuran sendiri atas IKU Persepsi user
terhadap kemudahan akses di atas sehingga hanya mengadopsi capaian IKU Level 1 /
Balitbang KP. Bila dibandingkan dengan Tahun 2013 terjadi peningkatan nilai persepsi
user pada Tahun 2014, hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan tingkat
kepuasan pengguna terhadap akses website Balitbang KP.
Persentase pemenuhan target IKU ini mencapai 79,76% dengan realisasi dan
target 4,25. Bila dibandingkan dengan target 2014 sebesar 4.25, maka capaian persepsi
user terhadap kemudahan akses belum mencapai target yang ditetapkan, karena persepsi
user ini banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kepuasan pengguna terhadap
layanan internet dan web site Balitbang KP maka perlu dilakukan peningkatan terhadap
kemudahan akses internet, kepraktisan untuk membuka web site dan kelengkapan
data/informasi pada web site Balitbang KP.

3.3.8. SS 8 : Terwujudnya good governance & clean government di LPPMPHP
a. IKU 9 : Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Eksternal Internal Pemerintah (APEIP)
yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi
Laporan hasil pemeriksaan pengawas memuat antara lain rekomendasi yang
diberikan atas kelemahan-kelemahan yang ditemui selama proses audit. Rekomendasi
menjadi sangat penting dan prioritas untuk ditindak lanjuti sebagai langkah perbaikan,
pertanggungjawaban dan cerminan komitmen unit kerja untuk memperbaiki dan
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. IKU ini menggunakan klasifikasi
maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.
Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:
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Tabel 18. Jumlah rekomendasi APEIP yang ditindaklanjuti
Indikator Kinerja Utama

2012

(IKU)
9

2013

2014

Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah
(APEIP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi
- Target
- Realisasi

100%

100%

67,57%

93,96%

67,57

93,96

- Prosentase (%)

Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP)
yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi adalah prosentase atas tindak lanjut
rekomendasi hasil temuan APIEP terhadap total rekomendasi yang ada di Balitbang KP.
Metode penghitungan yang digunakan adalah sebagai berikut :




APIEP

 rekom  TL x100%
Tot
rekom

Keterangan :



APIEP

=Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah

(APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Balitbang KP
rekom  TL =Jumlah rekomendasi APIEP yang telah ditindaklanjuti;


Tot

rekom

=Total rekomendasi APIEP

Pada Tahun 2014, Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan
Hasil Perikanan tidak dapat melakukan pengukuran sendiri atas IKU Jumlah
rekomendasi

aparat

pengawas

eksternal

internal

pemerintah

(APEIP)

yang

ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di atas sehingga hanya mengadopsi capaian
IKU Level 1 / Balitbang KP. Terdapat peningkatan nilai APEIP pada Tahun 2014, hal ini
menunjukkan semakin baik kinerja Balitbang KP dalam menindak lanjuti hasil temuan
audit. Dari Tabel 18. terlihat bahwa progres capaian kinerja Jumlah rekomendasi aparat
pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total
rekomendasi lingkup Balitbang KP adalah sebesar 93,96% dengan realisasi sebesar
93,96%, kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 100%.
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b. IKU 10 : Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja LPPMPHP
IKU ini didefinisikan sebagai penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi atas akuntabilitas kinerja KKP. Akuntabilias kinerja yaitu
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur
dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize,
dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun
deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:
Tabel 19 . Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja LPPMPHP
Indikator Kinerja Utama

2013

2014

- Target

77,50

80,25

- Realisasi

80,25

84,11

- Prosentase (%)

103,00

104,81

(IKU)
10

2012

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja LPPMPHP

Pada Tahun 2014, Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan
Hasil Perikanan tidak dapat melakukan pengukuran sendiri atas IKU Tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja sehingga hanya mengadopsi capaian IKU Level 1 / Balitbang KP.
Terdapat peningkatan tingkat kualitas akuntabilitas Balitbang KP pada Tahun 2014 bila
dibandingkan Tahun 2013, yang menunjukkan terdapat peningkatan sistem manajemen
kinerja di Balitbang KP.
Pada tahun 2014 penilaian AKIP Balitbang KP termasuk dalam predikat A (nilai
hasil evaluasi 84,11%) yang berarti akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem
manajemen kinerja yang baik. Adapun nilai hasil evaluasi adalah sebagai berikut :
perencanaan 31,91%, Pengukuran kinerja 17,96%, Pelaporan kinerja: 11,21%, dan
capaian kinerja 15,79%. Capaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan
yaitu nilai AKIP A dengan % capaian IKU 104,81%. Adapun kegiatan yang dilakukan
terkait IKU Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja LPPMPHP meliputi penetapan rencana
kerja kegiatan, penerapan manajemen kinerja berbasis BSC, monitoring dan evaluasi
kinerja.
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c. IKU 11 : Indeks kepuasan masyarakat Balitbang KP
Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan tidak
dapat melakukan pengukuran sendiri atas IKU Indeks kepuasan masyarakat di atas
sehingga hanya mengadopsi capaian IKU Level 1 / Balitbang KP.
Survei Indeks kepuasan masyarakat terhadap Balitbang KP dilakukan dalam
rangka memberikan penilaian kepuasan masyarakat kepada Balitbang KP.

Hasil

penilaian merupakan cerminan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap layanan
publik Balitbang KP. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dari nilai ratarata tertimbang masing-masing unit pelayanan dalam penghitungan IKM terhadap 14
unsur pelayanan yang dikaji setiap unsur pelayanan memiliki unsur penimbang yang
sama dengan rumus sebagai berikut :

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan di gunakan nilan pendekatan ratarata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

Untuk memudahkan nilai interpretasi terhadap nilai IKM (25-100) maka hasil
penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

Mengingat unit pelayanan memiliki karakteristik yang berbeda maka setiap unit
layanan dimungkinkan untuk menambahkan unsur yang relevan dan memberikan bobot
yang berbeda terhadap 14 unsur yang dominan dalam unit pelayan dengan catatan
jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.
IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan
adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai
berikut :
Tabel 20. Indeks kepuasan masyarakat Balitbang KP
Indikator Kinerja Utama

2013

2014

- Target

6,75

6,75

- Realisasi

7,04

70,75

(IKU)
11

2012

Indeks kepuasan masyarakat Balitbang KP

- Prosentase (%)

104,29
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Kriteria penilaian kepuasan terhadap masyarakat meliputi pelaksanaan reformasi
birokrasi, implementasi peraturan perundang-undangan, implementasi pelayan dan
kenyamana lingkunagn kerja, implementasi SOP, kedisiplinan kerja pegawai dan
perilaku pegawai, kinerja pegawai, pengelolaan keuangan, ketersediaan sarana dan
prasarana.
Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap Balitbang KP tahun 2014 sebesar
70,75 dari target 6,75. Pengukuran capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap
Balitbang KP dilakukan dengan menggunakan panduan sesuai Keputusan KEMANPAN
RB nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks
kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah. Permasalahan dalam
pengukuran IKU IKM ini adalah belum dilakukannya konversi target yang sebelumnya
berupa Indeks Integritas KKP (6,75) yang selanjutnya dicascading oleh Eselon I (diluar
Inspektorat Jenderal) menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat di Balitbang KP dengan skala
(25 – 100).
d. IKU 12 : Nilai Inisiatif anti korupsi LPPMPHP
PIAK merupakan self assessment atas inisiatif anti korupsi di suatu Kementerian/
Lembaga. Dalam hal ini, nilai PIAK KKP merupakan penilaian dari Itjen terhadap inisiatif
anti korupsi yang dilakukan oleh masing-masing unit Eselon I KKP dengan kuesioner.
Teknik menghitungnya yaitu :
 self assessment atas Inisiatif Anti Korupsi berdasarkan kriteria penilaian yang
dilakukan oleh KPK.
 Berdasarkan self assessment tersebut, maka dapat diprediksi nilai yang mungkin
dicapai oleh KKP nantinya pada saat dinilai KPK.
 Nilai akhir merupakan gabungan dari penilaian kuantitatif dan kualitatif, dengan
kisaran nilaidari 0-10 (tertinggi 10 dan terendah 0). Kedelapan indikator utama
diturunkan dalam bentuk kuesioner yang terdiri dari 68 pertanyaan.
 Setiap pertanyaan dalam kuesioner diisi oleh peserta PIAK dengan melampirkan
bukti-bukti untuk mendukung validitas jawaban. Untuk Indikator Inovasi, peserta
PIAK menyertakan laporan kualitatif yang berisikan laporan tentang inovasi upaya
pencegahan korupsi yang dilakukan, di luar dari hal-hal yang telah dijadikan bukti
pendukung jawaban terhadap kuesioner di 8 indikator utama.
 Penilaian akhir diperoleh dari gabungan antara penilaian terhadap indikator utama
dan indikator inovasi.
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 Penilaian ini akan digabungkan dengan tetap memperhatikan bobot indikator
yang sudah ditetapkan.
 Skala penilaian, berada pada selang 0 sampai 10, yang artinya semakin mendekati
0 berarti peserta PIAK semakin rendah inisiatif antikorupsi dan semakin mendekati
10 semakin tinggi inisiatif antikorupsi yang dimiliki oleh instansi peserta PIAK
IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan
adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian dari nilai inisitif anti korupsi
LPPMPHP tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 21. Inisiatif anti korupsi LPPMPHP
Indikator Kinerja Utama

2013

2014

- Target

8,00

7,75

- Realisasi

6,84

8,08

85,50

104,26

(IKU)
12

2012

Nilai inisiatif anti korupsi LPPMPHP

- Prosentase (%)

Pada tahun 2014, Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan
Hasil Perikanan tidak dapat melakukan pengukuran sendiri atas IKU nilai inisiatif anti
korupsi LPPMPHP di atas sehingga hanya mengadopsi capaian IKU Level 1 / Balitbang
KP. Terdapat peningkatan nilai inisiatif korupsi Balitbang KP pada tahun 2014, hal ini
menyatakan bahwa semakin baik inisiatif yang dilakukan oleh Balitbang KP dalam
mencegah korupsi pada instansinya.
Dari Tabel 21. terlihat bahwa progres capaian kinerja nilai inisiatif anti korupsi
LPPMPHP adalah sebesar 104,26% dengan target 7,75 dan realisasi 8,08. Adapun
kegiatan yang dilakukan terkait IKU nilai inisiatif anti korupsi LPPMPHP meliputi : 1)
Pembuatan dan penyampaian Surat Pernyataan mendukung reformasi birokrasi (Ditjen
Perbendaharaan) Kementerian Keuangan, dengan tidak memberikan atau menjanjikan
memberikan imbalas/upeti/sejenisnya berupa apapun secara langsung maupun tidak
langsung kepada pejabat/pegawai KPPN Yogyakarta atas layanan yang diberikan; 2)
Penyampaian data pegawai wajib LHKPN dari LPPMPHP; 3) Menindaklanjuti hasil
temua audit Itjen.
e. IKU 13 : Nilai Penerapan RB LPPMPHP
Reformasi Birokrasi suatu proses untuk merubah bentuk birokrasi yang lama
dengan bentuk birokrasi yang baru sehingga aparatur mampu bekerja secara lebih
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profesional, efektif, dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat. Teknik menghitungnya yaitu penilaian atas implementasi
RB di KKP dilaksanakan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) secara online oleh masing-masing Unit Eselon I yang telah diverifikasi oleh
Inspektorat Jenderal. Upaya yang dilakukan fokus pada:
 Panel I PMPRB online
 Panel II PMPRB online
IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan
adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai
berikut:
Tabel 22. Nilai penerapan RB LPPMPHP
Indikator Kinerja Utama

2013

2014

75

80

- Realisasi

77,56

75,50

- Prosentase (%)

103,41

94,37

(IKU)
13

2012

Nilai Penerapan RB LPPMPHP
- Target

Pada tahun 2014, Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan
Hasil Perikanan tidak dapat melakukan pengukuran sendiri atas IKU nilai penerapan RB
LPPMPHP di atas sehingga hanya mengadopsi capaian IKU Level 1 / Balitbang KP. Dari
Tabel di atas terlihat bahwa progres capaian kinerja nilai penerapan RB LPPMPHP
adalah sebesar 94,37% dengan target 80 dan realisasi 75,50.
Adapun kegiatan yang dilakukan terkait IKU nilai penerapan RB meliputi : 1)
Penyusunan Daftar Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk para PNS
LPPMPHP; 2) Penyampaian usulan penambahan struktur organisasi LPPMPHP ke
Sekretaris BalitbangKP dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang diukur
melalui Balanced Score Card; 3) Pembuatan edaran pengisian logbook harian ke seluruh
pegawai LPPMPHP; 4) Penilaian SKP pegawai LPPMPHP; dan 5) Mengadakan kegiatan
sosialisasi Reformasi Birokrasi oleh auditor Itjen KKP.
3.3.9. SS 9 : Terkelolanya anggaran LPPMPHP secara optimal
a.

IKU 14 : Persentase penyerapan DIPA LPPMPHP
IKU ini didefinisikan sebagai persentase pelaksanaan anggaran dibanding dengan

alokasi anggaran. Teknik menghitungnya yaitu :
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 T1/T0 X 100 %, dimana
T 1 : anggaran yang dipergunakan, T 0 : alokasi anggaran
IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan
adalah melebihi target yang ditetapkan. Pelaksanaan anggaran harus dikelola secara
optimal sesuai rencana yang ditetapkan.
Tabel 23. Persentase penyerapan DIPA LPPMPHP
Indikator Kinerja Utama

2012

2013

2014

- Target

≥95,00

≥95,00

- Realisasi

94,53

95,90

- Prosentase (%)

99,51

100,95

(IKU)
14

Persentase penyerapan DIPA LPPMPHP

Pada TA 2014 terdapat peningkatan penyerapan DIPA LPPMPHP bila
dibandingkan TA 2013, hal ini menunjukkan semakin optimalnya pengelolaan anggaran
di LPPMPHP. Pada akhir TA 2014 penyerapan LPPMPHP sebesar Rp.4.139.973.254,atau 95,90% dari pagu Rp.4.316.833.000,- setara dengan 100,95 % dari target yang
ditetapkan yaitu >95%.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN LPPMPHP TAHUN 2014
Pada tahun 2014, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan

mekanisasi

pengolahan

hasil

4.889.362.000,- Pada pertengahan tahun

perikanan

semula

sebesar

Rp.

pelaksanaan kegiatan terdapat program

pemotongan anggaran sebesar Rp. 572.529.000,- sehingga anggaran menjadi Rp.
4.316.833.000,- . Pada akhir tahun 2014 LPPMPHP telah mencapai realisasi keuangan
sebesar sebesar Rp. 4.139.973.254,- (95,90%), dengan rincian per output yang dapat
dilihat pada Tabel dibawah ini.
Tabel 24. Realisasi anggaran LPPMPHP TA 2014 per output
KODE
OUTPUT
2368.002 Dokumen dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis
litbang Iptek pengolahan
produk dan bioteknologi
perikanan dan kelautan

ALOKASI
674.440.000

REALISASI
592.093.582

%
87,79%
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2368.003 Sarana dan Prasarana
Litbang

500.000.000

477.539.400

95,51%

2368.007 Rancang Bangun/Model
Alat

720.672.000

710.136.388

98,54%

2368.013

Data Informasi

22.650.000

22.445.000

99,09%

2368.019

Karya Tulis Ilmiah (KTI)
bidang Iptek pengolahan
produk dan bioteknologi
kelautan dan perikanan

10.000.000

9.742.000

97,42%

2368.994

Layanan perkantoran

1.886.836.000

1.837.714.184

97,40%

2368.997

Peralatan dan fasilitas
perkantoran

157.360.000

153.374.500

97,47%

2368.998

Gedung/Bangunan

344.875.000

336.928.200

97,70%

4.316.833.000

4.139.973.254

95.90%

TOTAL

Dari tabel 24 terlihat bahwa output dokumen dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis litbang Iptek pengolahan produk dan bioteknologi perikanan
dan kelautan memiliki capaian realisasi keuangan yang paling rendah yaitu 87,79%.
Rendahnya capaian keuangan tersebut disebabkan oleh rendahnya realisasi keuangan
pada kegiatan yang pengangarannnya berupa paket meeting, hal ini karena minimnya
undangan paket meeting serta adanya peraturan tentang pembatasan rapat diluar
kantor.

Sedangkan target dan capaian anggaran yang digunakan TA 2012-2014 disajikan
pada Tabel 25.
Tabel 25. Capaian Anggaran LPPMPHP TA 2012-2014
Tahun Anggaran

PAGU
Anggaran

Realisasi

%

2012

8,156,499,000 7,797,573,503

95.60

2013

6,445,754,000 6,092,986,026

94.53

2014

4,316,833,000

95.90

4,139,973,254

Pada tahun 2012 dan 2013 PAGU anggarana LPPMPHP lebih besar bila
dibandingkan dengan PAGU anggaran tahun 2014 yaitu Rp. 4.316.833.00,-. Alokasi
50

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LPPMPHP TAHUN 2014

anggaran pada tahun 2013 lebih besar bila dibandingkan tahun 2014 hal ini terkait
dengan adanya pembangunan infrastruktur kantor LPPMPHP pada tahun 2012 dan
2013.

Sedangkan

PAGU

anggaran

LPPMPHP

pada

tahun

2015

sebesar

Rp

6.983.403.000,- meningkat bila dibandingkan pagu anggaran pada tahun 2014.
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BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
: PER.38/Men/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pengembangan
Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan, tugas Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan (LPPMPHP) adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan
pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan. Pada tahun 2014 LPPMPHP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai
dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan dengan Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Pada Kontrak kinerja tersebut
terdapat Peta Strategi (Strategy Map) dengan 9 Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai.
Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator

PETA STRATEGI LOKA LITBANG MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
Visi : sebagai institusi handal di bidang Iptek dan inovasi mekanisasi pengolahan hasil perikanan dan kelautan untuk mewujudkan industrialisasi kelautan dan
perikanan berkelanjutan

SS1. Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat KP

MASYARAKAT KP

LEARN & GROWTH
PERSPECTIVE

INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE

CUSTOMER
PERSPECTIVE

STAKEHOLDER
PERSPECTIVE

Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU LPPMPHP pada tahun 2014 berjumlah 14 IKU.

SS2. Meningkatnya
pemanfaatan hasil
litbang mekanisasi
pengolahan hasil
perikanan

PERUMUSAN
KEBIJAKAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN
SS3.
Tersedianya
data dan
informasi ilmiah
mekanisasi
pengolahan
hasil perikanan

PENGENDALIAN, PENGAWASAN
DAN PENEGAKAN HUKUM

SS4. Terselenggaranya
modernisasi sistem
mekanisasi pengolahan,
hasil perikanan

SS5.
Terselenggaranya
pengendalian
litbang mekanisasi
pengolahan hasil
perikanan

HUMAN CAPITAL

INFORMATION CAPITAL

ORGANIZATION CAPITAL

FINANCIAL CAPITAL

SS6. Tersedianya
SDM LPPMPHP
yang kompeten
dan profesional

SS7. Tersedianya
informasi yang valid,
handal dan mudah
diakses dilingkup
LPPMPHP

SS8. Terwujudnya
good governance &
clean government
di lingkup
LPPMPHP

SS9. Terkelolanya
anggaran secara
optimal
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Sesuai dengan gambar diatas terlihat bahwa capaian sasaran strategis (SS) LPPMPHP
tahun 2014 pada toleransi 0% adalah 7 Sasaran Strategis berstatus hijau/ melebihi target, 1
Sasaran Strategis berstatus kuning/sama dengan dengan target, dan 1 Sasaran Strategis berstatus
merah/ dibawah target. Dengan nilai capaian sasaran strategis LPPMPHP sebesar 150,00%
dan nilai capaian kinerja keseluruhan sebesar 276% atau diatas target.

4.2. Permasalahan dan Tindak Lanjut
Permasalahan
Adapun permasalahan yang timbul pada pelaksanaan kegiatan di LPPMPHP pada
tahun 2014 antara lain :
Dokumen dan Dukungan Manajemen


Rendahnya realisasi pada beberapa kegiatan yang pengangarannnya berupa paket
meeting karena minimnya undangan paket meeting serta adanya peraturan tentang
pembatasan rapat diluar kantor



Tidak diperkenankan oleh Kementerian Keuangan dan harus mendapat persetujuan
dari Menteri Keuangan, melakukan revisi anggaran untuk merubah anggaran
perjalanan dinas per November

Tindak Lanjut
Adapun tindak lanjut yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan yang timbul
pada pelaksaan kegiatan di LPPMPHP pada tahun 2014 antara lain :
 Memberikan justifikasi atas rendahnya realisasi anggaran paket meeting di kegiatan tata
operasional kepada Sekretariat Balitbang KP

4.3. Saran
Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai diatas kiranya dapat dipertahankan
bahkan ditingkatkan pada tahung anggaran mendatang. Sementara untuk beberapa kegiatan
yang capaian kinerjanya belum mencapai target sebagaimana direncanakan akan ditingkatkan
kinerjanya pada tahun mendatang.
Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara
transparan baik kepada Pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi
LPPMPHP, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode
berikutnya dalam rangka lebih memberikan manfaat kepada masyarakat maupun kepada
berbagai pihak yang berkepentingan.
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LAMPIRAN
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