
:

: Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Parawisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan

: Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Sektor Parawisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan

:

a. Perumusan  kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan,

b.

c.

d.

1. Produksi masih rendah

2.

3. Penggunaan Sarana alat tangkap yang semi tradisional

4.

5. Kurangnya akses Permodalan

6. Minimnya kelembagaan yang dibentuk

NO INDIKATOR STRATEGIS UTAMA SATUAN FORMULA PENGUKURAN UNIT TERKAIT
SUMBER 

DATA

SUMBER 

DANA

Produksi perikanan Tangkap ton

Jumlah produksi ikan dibagi target 

daerah

DKP DKP APBD II 

dan DAK

Produksi  budidaya rumput laut ton

Jumlah produksi rumput laut di 

bagi target daerah

DKP DKP APBD II 

dan DAK

Konsumsi ikan kg/kapita
Jumlah konsumsi ikan di bagi 

target daerah

DKP DKP APBD II 

Cakupan bina kelompok nelayan %
DKP DKP APBD II 

dan DAK
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NAMA SKPD

VISI

MISI

FUNGSI

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan,

Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang kelautan dan perikanan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

TUGAS POKOK

:

SASARAN STRATEGIS DEFINISI OPERASIONAL

 Potensi sumber daya alam pesisir belum dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, karena keterbatasan sumberdaya manusia (minimnya pelatihan karena keterbatasan alokasi dana), 

sarana prasarana/infrastruktur dan teknologi yang mengakibatkan masyarakat pesisir hidup di bawah garis kemiskinanBelum adanya pemasaran hasil secara periodik

Meningkatnya produksi 

dan produktivitas 

komoditi pertanian, 

perkebunan dan perikanan 

untuk mencapai 

kedaulatan pangan

 Produksi Perikanan Tangkap adalah hasil yang di peroleh 

dari penangkapan atau pemeliharaan di laut baik ikan 

maupun tanaman atau biota lainnya

Budidaya rumput laut adalah tehnik pengembangan  bibit 

rumut laut hingga panen dengan tujunan untuk  

meningkatkan produksi 

Jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat 

Indonesia selama satu tahun dalam bantuk konversi setara 

konsumsi ikan utuh segar.

Jumlah kelompok nelayan yang 

mendapatkanbantuan pemda 

Tahun  n di bagi Jumlah kelompok 

nelayan  di kali 100%

Kelompok Nelayan adalah perorangan atau badan hukum 

yang melakukan usaha perikanan yang mencakup, 

menangkap, membudidayakan mendinginkan atau  

mengawetkan  ikan dengan tujuan komersial

:

Skala Usaha bersifat kecil dan sambilan

ISU STRATEGIS

JERMIAS KOTTA, S.Pd  

NIP. 19600610 198202 1 004  

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  

Kabupaten Rote Ndao,  


