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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1   Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Pati 
  

 Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan 

misi, juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu tertentu. Tujuan jangka menengah yang hendak 

dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah 

“Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan perikanan” 

dengan indikator kinerja pertumbuhan produktivitas komoditas di 

sektor kelautan dan perikanan yang merupakan pertumbuhan rata-rata 

dari komoditas unggulan Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu 

produktivitas tangkap, produktivitas budidaya dan produktivitas garam.  

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Pati adalah: 

1. Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan. 

Sasaran jangka menengah ini mempunyai 3 indikator kinerja yaitu 

Produktivitas tangkap didapatkan dengan cara membandingkan hasil 

tangkapan ikan yang dilelang di Tempat Pelelangan Ikan dengan 

jumlah armada kapal yang menambatkan kapalnya di TPI, 

produktivitas budidaya diukur dengan cara membagi jumlah 

produksi budidaya total dengan luasan lahan budidaya ikan 

(tambak, kolam, sawah/ mina padi), dan produktivitas garam rakyat 

dihitung dengan membagi produksi garam rakyat selama musim 

produksi garam dengan luas lahan tambak garam. 

2. Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk. 

Sasaran jangka menengah ini mempunyai indikator kinerja 

pertumbuhan angka konsumsi ikan. Angka konsumsi ikan adalah 

suatu angka yang menunjukkan tingkat konsumsi ikan yang 

dikonsumsi oleh masyarakat per kapita penduduk selama satu 

tahun. Untuk perhitungannya angka konsumsi ikan ini dihitung oleh 

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersumber dari data 

SUSENAS. 
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Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati beserta target capaian kinerja 

selama 5 (lima) tahun dijabarkan dalam tabel 4.1 berikut ini: 

 

Tabel 4.1  

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati 

 

      Indikator Target Kinerja Tujuan/Sasaran 

No. Tujuan Sasaran 
Tujuan/Sasa

ran 
pada Tahun ke- 

        1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Meningkatnya 

daya saing 

daerah bidang 
kelautan dan 

perikanan 

  

Pertumbuhan 

produktivitas 

komoditas di 
sektor 

kelautan dan 

perikanan 

2.53 3.31 3.49 4.08 5.43 

    

Meningkatnya 

produktivitas 

di sektor 

kelautan dan 

perikanan 

Produktivitas 

perikanan 

tangkap 

13.16 13.21 13.27 13.39 13.53 

      
Produktivitas 
perikanan 

budidaya 

3.9 3.9 3.91 3.92 3.93 

      
Produktivitas 
garam rakyat 

74.54 81.5 89.45 99.39 114.3 

    

Meningkatnya 

konsumsi 

ikan perkapita 

penduduk 

Pertumbuhan 

angka 

konsumsi 

ikan 

4.45% 3.51% 3.49% 3.47% 3.71% 

                  

 


