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SALINAN 
KEPUTUSAN 

KEPALA DINAS PERIKANAN 
KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR: 188/ 08 /KEP/429.117/2020 

 

TENTANG 
 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN 

KABUPATEN BANYUWANGI 

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI, 

 
Menimbang  : a.   bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Banyuwangi; 

  b. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan 
peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan 
akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten 
Banyuwangi, diperlukan alat ukur berupa Indikator 
Kinerja Individu; 

  c.  bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf 
a dan b, makaperlu menetapkan Indikator Kinerja 
Individu dalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan 
Kabupaten Banyuwangi 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan  Daerah;  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah;  

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DINAS PERIKANAN 
Jalan KH. Agus Salim Nomor 106 Telepon (0333) 421418 

http://www.banyuwangikab.go.id E-mail : dinasperikananbwi@gmail.com 

B A N Y U W A N G I 

http://www.banyuwangikab.go.id/
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Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Banyuwangi; 

9. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten 

Banyuwangi. 

MEMUTUSKAN  

Menetapkan, : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN 

BANYUWANGI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR 

KINERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN 

KABUPATEN BANYUWANGI.  

PERTAMA  : Indikator Kinerja Individu di lingkungan Dinas Perikanan 
Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tersebut dalam 
lampiran keputusan ini; 

KEDUA : Indikator Kinerja Indikator sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum PERTAMA merupakan pedoman untuk : 

  a. Penyusunan Rencana Tahunan; 
  b. Penyusunan dokumen penetapan kinerja; 
  c. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP); 
  d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta 
  e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan 

program dan kegiatan. 

KETIGA  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan 
berlaku selama masa pembangunan jangka menengah 
daerah 2020-2021, dengan ketentuan apabila dikemudian 
hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini dan atau 
terjadi review terhadap RPJMD Kabupaten Banyuwangi dan 
Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, maka 
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di :  Banyuwangi 
Pada Tanggal  :  03 Januari 2020     

   

KEPALA DINAS PERIKANAN 
KABUPATEN BANYUWANGI 
 
 
TTD. 
 
 
 
Ir. HARY CAHYO PURNOMO, M.Si  
Pembina Utama Muda 
NIP. 19610109 199103 1 005 
 DINAS PERIKANAN 
KABUPATRTANTO, M.APIP. 19631213 
199202 1 002 
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LAMPIRAN   KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN 
KABUPATEN BANYUWANGI 
NOMOR : 188/  08 /KEP/429.117/2020 
TANGGAL : 03  Januari  2020 

 
 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

I. SEKRETARIAT 

FUNGSI :  
 

1. JABATAN : SEKRETARIS 

 TUGAS : Menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, 
mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi 
umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan 
penyusunan program. 

 FUNGSI : a. koordinasi dan penyelenggaraan penyusunan rencana, 
program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi 
internal; 

b. koordinasi dan penyelenggaraan penyusunan data dan 
informasi publik dalam kewenangan Dinas Perikanan; 

c. koordinasi dan penyelenggaraan penyusunan rancangan 
peraturan dan kebijakan urusan Perikanan, pelaksanaan 
administrasi kepegawaian, penataan organisasi dan tata 
laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; 

d. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, 
serta tata usaha dan rumah tangga; dan 

e. koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan 
publik, dan kerja sama program.  

 
SASARAN 
KINERJA 

INDIKATOR 
KINERJA 

PENJELASAN/ FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

Meningkatnya 
kualitas 
kelembagaan 
dan kapabilitas 
penyelengga-
raan 
pemerintah 
daerah dalam 
upaya 
meningkatkan 
pelayanan 
publik 

Persentase 
capaian 
penyelenggara-
an administrasi 
perkantoran 

 

Sekretariat 
Dinas 

Perikanan 
Persentase 
capaian 
pemenuhan 
sarana & 
prasarana 
aparatur 

 

Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan, 
penganggaran 
dan 
pengendalian 
program serta 
kegiatan 
pembangunan 

Persentase 
ketepatan 
penyampaian 
perencanaan 
dan evaluasi 
pembangunan 
daerah 

 

Sekretariat 
Dinas 

Perikanan Persentase 
tercapainya 
pelaksanaan 
anggaran 
kegiatan secara 
akrual 

 

 
 
 
 
 

Jumlah dokumen pelaporan  
SKPD yg dibuat 

Jumlah dokumen peloporan yg 
harus disampaikan SKPD 

x 100 

Jmlah realisasi pelaksanaa 
anggaran keg. secara akrual                   

Jmlah target pelaksanaan 
anggaran keg. secara akrual              

x 100 

Jumlah pemenuhan layanan 
adm. perkantoran                   

Jumlah layanan adm. perkantoran 
yang tersedia sesuai kebutuhan                   

x 100 

Jumlah pemenuhan sarpras  
aparatur di tahun n                

Jumlah kebutuhan sarpras aparatur 

x 100 
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2. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 

 TUGAS : ‐ melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan 
bimbingan teknis pengelolaan rumah tangga, tata usaha 
dan persuratan, pelayanan penunjang tugas dinas, urusan 
administrasi kepegawaian, penyediaan data dan informasi 
kepegawaian, serta laporan kepegawaian 

‐ Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan anggaran 
belanja, koordinasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan 
badan layanan umum, tata laksana dan transformasi 
keuangan, penyelenggaraan sistem akuntansi dan 
pelaporan, pengendalian internal dan kepatuhan atas 
laporan keuangan, dan penyelesaian kerugian negara dan 
pengelolaan Barang Milik Daerah 

 FUNGSI : a. penyiapan bahan koordinasi, fasilitas dan pelaksanaan 
teknis urusan tata usaha dinas; 

b. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan 
teknis urusan persuratan dan kearsipan, penggandaan, 
ekspedisi dan percetakan;  

c. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan 
urusan rumah tangga dinas; 

d. penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan 
pengembangan pegawai; 

e. melakukan urusan tata usaha kepegawaian dan administrasi 
jabatan fungsional 

f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan tata 
kelola dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja; 

g. penyiapan pelaksanaan dan koordinasi Penerimaan Negara 
Bukan Pajak dan badan layanan umum; 

h. pelaksanaan urusan keuangan dan pemantauan tindak 
lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan; 

i. penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan; 
j. pelaksanaan urusan gaji dan tunjangan pegawai; 
k. pelaksanaan urusan pengelolaan Barang Milik Daerah dan 

atau Barang Milik Negara; 
l. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyelesaian kerugian 

negara; dan 
m. penyiapan bahan penyusunan rencana sub bagian umum 

dan keuangan sesuai dengan rencana kerja dinas; 
 

SASARAN 
KINERJA 

INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/  
FORMULASI 

PENGHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

Terselenggara
nya kegiatan 
administrasi 
perkantoran 
secara tertib, 
rapi dan handal 

Jumlah waktu penyeleng-garan 
administrasi perkantoran Jelas 

Sekretariat 
Dinas 

Perikanan 

Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber 
daya air dan listrik 

Jelas 

Jumlah jasa perkantoran yang disediakan 
(orang bulan) 

Jelas 

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jelas 

 Jumlah barang cetakan dan penggandaan 
yang disediakan 

Jelas 
 

 Jumlah komponen instalasi listrik/ 
penerangan bangunan kantor yang 
disediakan 

Jelas 

 

 Jumlah porsi makanan dan minuman yang 
disediakan 

Jelas 
 

 Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi ke luar daerah 

Jelas 
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Tersedianya 
sarana 
prasarana 
operasional 
perkantoran 
yang baik 
dan sesuai 
kebutuhan 

Jumlah peralatan dan perlengkapan 
kantor yang disediakan 

Jelas Sekretariat 
Dinas 

Perikanan 

Jumlah bahan logistik kantor yang 
disediakan (BBM) 

Jelas 
 

Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara Jelas 
 

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang 
dipelihara 

Jelas 
 

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 
dipelihara 

Jelas 
 

Jumlah peralatan/ perlengkapan kantor 
yang dipelihara 

Jelas 
 

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi 
sedang/berat 

Jelas 
 

 Jumlah macam penyediaan sarana 
prasarana operasional perkantoran Jelas  

 Jumlah paket pemeliharaan sarana 
prasarana perkantoran Jelas  

Tersedianya 
dokumen 
pelaporan 
keuangan yang 
akuntabel 

Jumlah dokumen laporan keuangan yang 
tersedia tepat waktu 

Jelas  

 
 
 

3. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM 

 TUGAS : melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, 
dan anggaran, kerja sama, evaluasi program, penyediaan data 
dan informasi bidang Perikanan, penyusunan laporan monitoring 
dan evaluasi internal, bahan rancangan peraturan dan kebijakan 
urusan Perikanan, penyiapan bahan penataan organisasi dan 
tata laksana, serta bahan pelaksanaan reformasi birokrasi. 

 FUNGSI : a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, 
program dan anggaran dinas; 

b. penyiapan bahan koordinasi kerja sama program; 
c. penyiapan bahan dan penyusunan laporan monitoring dan 

evaluasi internal dinas,  
d. penyiapan bahan dan penyusunan data dan informasi 

bidang Perikanan; 
e. penyiapan bahan rancangan peraturan dan kebijakan 

urusan Perikanan; 
f. penyiapan analisis dan evaluasi, serta penyiapan bahan 

penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta 
penyediaan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi 
birokrasi; dan 

g. penyiapan bahan penyusunan rencana sub bagian umum 
dan keuangan sesuai dengan rencana kerja dinas; 

 
 

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/ 
FORMULASI 

PENGHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

Tersedianya dokumen 
perencanaan dan 
penganggaran program / 
kegiatan pembangunan 
yang akurat dan 
akuntabel  

Jumlah dokumen perencanaan Jelas Sekretariat 
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SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/ 
FORMULASI 

PENGHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

Tersedianya dokumen 
pelaporan hasil 
monitoring dan evaluasi 
kinerja kegiatan 
pembangunan, yang 
akurat dan akuntabel  

Jumlah dokumen pelaporan 
evaluasi kinerja 

Jelas  

Tersedianya data dan 
informasi perikanan yang 
lengkap dan akurat 

Jumlah dokumen pelaporan 
data & informasi perikanan Jelas Sekretariat 

Jumlah macam media/ sarana 
penyampaian data dan informasi 
perikanan 

Jelas Sekretariat 

Tersedianya peraturan 
kebijakan sektor 
perikanan yang bersifat 
good governance 

Jumlah macam peraturan 
perundangan sektor perikanan 
terbaru yang tersedia 

Jelas Sekretariat 

 
 
III. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA 
 

1. JABATAN : KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA 

 TUGAS : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang pengelolaan pembudidayaan ikan. 

 FUNGSI : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan 
kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan 
budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta 
Pembenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan 
budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, 
pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan 
pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan 
kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan 
budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta 
Pembenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan 
budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, 
pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan 
pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya; 

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas 
prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan 
mutu induk dan benih unggul serta Pembenihan ikan lainnya, 
peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan 
teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan 
dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan 
usaha budidaya; 

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan 
sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan 
benih unggul serta Pembenihan ikan lainnya, peningkatan 
produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi 
perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan 
lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan 
usaha budidaya; dan 

e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana 
perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih 
unggul serta Pembenihan ikan lainnya, peningkatan 
produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi 
perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan 
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lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan 
usaha budidaya. 

 
 

SASARAN 
KINERJA 

INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/ FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER 

DATA 

Meningkatnya 
kapasitas usaha 
perikanan budidaya 

Volume produksi 
perikanan budidaya (ton) Jelas 

Bidang 
Perikanan 
Budidaya 

Jumlah luas pemanfaatan 
lahan budidaya (ha) Jelas 

Meningkatnya 
pengelolaan usaha 
perbenihan ikan 
yang berdaya saing 
& berkelanjutan 

Jumlah produksi benih 
ikan air tawar di kabupaten 
(juta ekor) Jelas 

 
 

2. JABATAN : KEPALA SEKSI PRODUKSI DAN USAHA PEMBUDIDAYAAN 
IKAN   

 TUGAS : Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
serta bimbingan teknis, evaluasi di bidang produksi dan 
pengelolaan usaha pembudidayaan ikan. 

 FUNGSI : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produksi 
budidaya ikan air tawar, air payau, dan laut, pengembangan 
usaha kecil pembudidayaan ikan,  rekomendasi SIUP di 
bidang pembudidayaan ikan, standarisasi dan sertifikasi 
pengelolaan usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan 
usaha kecil pembudidayaan ikan, serta pengumpulan dan 
pengolahan serta analisi dan penyajian data statistik 
perikanan budidaya;  

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi 
budidaya ikan air tawar, air payau, dan laut, pengembangan 
usaha kecil pembudidayaan ikan,  rekomendasi SIUP di 
bidang pembudidayaan ikan, standarisasi dan sertifikasi 
pengelolaan usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan 
usaha kecil pembudidayaan ikan, serta pengumpulan dan 
pengolahan serta analisi dan penyajian data statistik 
perikanan budidaya; 

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria di bidang produksi budidaya ikan air tawar, air 
payau, dan laut, pengembangan usaha kecil 
pembudidayaan ikan,  rekomendasi SIUP di bidang 
pembudidayaan ikan, standarisasi dan sertifikasi 
pengelolaan usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan 
usaha kecil pembudidayaan ikan, serta pengumpulan dan 
pengolahan serta analisi dan penyajian data statistik 
perikanan budidaya; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang 
produksi budidaya ikan air tawar, air payau, dan laut, 
pengembangan usaha kecil pembudidayaan ikan,  
rekomendasi SIUP di bidang pembudidayaan ikan, 
standarisasi dan sertifikasi pengelolaan usaha 
pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha kecil 
pembudidayaan ikan, serta pengumpulan dan pengolahan 
serta analisi dan penyajian data statistik perikanan 
budidaya; dan 

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang 
produksi budidaya ikan air tawar, air payau, dan laut, 
pengembangan usaha kecil pembudidayaan ikan,  
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rekomendasi SIUP di bidang pembudidayaan ikan, 
standarisasi dan sertifikasi pengelolaan usaha 
pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha kecil 
pembudidayaan ikan, serta pengumpulan dan pengolahan 
serta analisi dan penyajian data statistik perikanan 
budidaya. 

 
 

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/ 
FORMULASI 

PENGHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

Peningkatan pengelolaan 
produksi dan usaha 
pembudidayaan ikan 

Jumlah pembudidaya yang 
memahami CBIB Jelas  

Jumlah penerima manfaat 
sarpras budidaya ikan 
(kelompok) 

Jelas 
Bidang 

Perikanan 
Budidaya 

 Jumlah macam diversifikasi 
usaha pembudiayaan ikan Jelas  

 Jumlah lokasi percontohan 
pembudidayaan ikan yang 
baik 

Jelas  

 Jumlah ketersediaan 
dokumen data dan statistik 
perikanan budidaya 

Jelas 

 

 Jumlah Rekomendasi Surat 
Ijin Usaha Perikanan (SIUP) 
budidaya yang diterbitkan 

Jelas 

 

 Persentase peningkatan 
pendapatan retribusi ijin 
usaha perikanan budidaya 

Jelas 

 

Peningkatan sarana dan 
prasarana kawasan 
budidaya air payau 

Jumlah kawasan budidaya 
air payau yang difasilitasi 
sarana prasarana (lokasi) 

Jelas  

Panjang saluran tambak 
yang direhab / dibangun 
(meter) 

Jelas  

 Panjang jalan produksi 
tambak yang dibangun/ 
direhab 

Jelas  

 Jumlah jembatan 
penghubung akses jalan 
produksi tambak yang 
dibangun/ rehab 

Jelas  

 Jumlah Tempat Penanganan 
Hasil Tambak yang dibangun   

Peningkatan sarana dan 
prasarana kawasan 
budidaya air tawar 

Jumlah kolam demplot 
budidaya ikan air tawar yang 
dibangun 

  

 Panjang saluran budidaya air 
tawar yang direhab / 
dibangun (meter) 

  

 Panjang jalan produksi 
budidaya air tawar yang 
dibangun/ direhab 

  

 Jumlah kawasan budidaya 
air tawar yang difasilitasi 
sarana prasarana (lokasi) 
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3. JABATAN : KEPALA SEKSI PERBENIHAN, KESEHATAN IKAN DAN 
LINGKUNGAN 

 TUGAS : melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
serta bimbingan teknis, evaluasi di bidang pengelolaan dan 
pengembangan usaha pembenihan skala kecil, Balai Benih Ikan 
(BBI), kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan 

 FUNGSI : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produksi 
pembenihan ikan, pengelolaan BBI, pengembangan usaha 
pembenihan rakyat, standarisasi dan sertifikasi usaha 
pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan 
pembudidayaan ikan;  

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi 
pembenihan ikan, pengelolaan BBI, pengembangan usaha 
pembenihan rakyat, standarisasi dan sertifikasi usaha 
pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan 
pembudidayaan ikan; 

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria di bidang produksi pembenihan ikan, pengelolaan 
BBI, pengembangan usaha pembenihan rakyat, standarisasi 
dan sertifikasi usaha pembenihan, kesehatan ikan dan 
lingkungan pembudidayaan ikan; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang 
produksi pembenihan ikan, pengelolaan BBI, pengembangan 
usaha pembenihan rakyat, standarisasi dan sertifikasi usaha 
pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan 
pembudidayaan ikan; dan 

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang 
produksi pembenihan ikan, pengelolaan BBI, pengembangan 
usaha pembenihan rakyat, standarisasi dan sertifikasi usaha 
pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan 
pembudidayaan ikan. 

 
 

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/ 
FORMULASI 

PENGHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

Peningkatan pengelo-
laan sistem dan usaha 
pembenihan ikan 

Jumlah unit pembenihan yang 
menggunakan induk unggul 
(UPR) 

Jelas 

Bidang 
Perikanan 
Budidaya 

Jumlah unit pembenihan ikan siap 
sertifikasi Jelas 

 Jumlah penerima manfaat sarpras 
usaha pembenihan ikan Jelas 

Peningkatan 
pengelolaan Balai 
Benih Ikan (BBI) 

Jumlah produksi benih BBI (juta 
ekor) Jelas 

Bidang 
Perikanan 
Budidaya 

Jumlah macam sarpras BBI yang 
dirawat/ direhab Jelas 

Panjang saluran pasok keluar 
masuk yang direhab/ dibangun 
(meter) 

Jelas 

 Luas kolam yang direhab / 
dibangun (m2) 

Jelas 

 Jumlah unit instalasi aerasi yang 
disediakan (unit) 

Jelas 

Peningkatan 
kemampuan 

Jumlah pembudidaya ikan yang 
memahami hama penyakit ikan Jelas 
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(PNBP n) – (PNBP  n-1)  x 100%                  

PNBP  n-1 

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/ 
FORMULASI 

PENGHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

pembudidaya ikan 
terhadap penangan 
kesehatan ikan dan 
lingkungan 

Jumlah penerima manfaat sarpras 
hama/penyakit ikan Jelas Bidang 

Perikanan 
Budidaya 

Jumlah lokasi percontohan 
penanganan hama penyakit ikan Jelas 

Peningkatan 
penanganan kualitas 
lingkungan budidaya & 
pengendalian hama 
penyakit 

Jumlah kawasan budidaya yang 
mendapat penanganan kualitas 
lingkungan 

Jelas  

Jumlah kawasan budidaya yang 
masuk dalam pengendalian hama 
penyakit 

Jelas  

 
 
II. BIDANG PERIKANAN TANGKAP 
 

1. JABATAN : KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP 

 TUGAS : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan pengelolaan 
TPI. 

 FUNGSI : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan 
sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan 
skala kecil dan pengelolaan TPI; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan 
sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan 
skala kecil dan pengelolaan TPI; 

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria di bidang pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan 
usaha penangkapan ikan skala kecil dan pengelolaan TPI; 

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha 
penangkapan ikan skala kecil dan pengelolaan TPI; dan 

e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha 
penangkapan ikan skala kecil dan pengelolaan TPI. 

 

SASARAN 
KINERJA 

INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/ FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER 

DATA 

Meningkatnya 
pengelolaan 
perikanan tangkap 

Volume produksi 
perikanan tangkap (ton) Jelas  

Nilai produksi perikanan 
tangkap (Rp. Trilyun) Jelas  

Persentase peningkatan 
PNBP sektor perikanan 
tangkap 

 Bidang 
Perikanan 
Tangkap 

 
2. JABATAN : KEPALA SEKSI SARANA PENANGKAPAN IKAN DAN 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN  

 TUGAS : melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang 
membuat rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, 
pendaftaran kapal perikanan, pengawakan kapal perikanan, 
serta operasional dan produktivitas kapal perikanan, alat 
penangkapan ikan, pengelolaan ijin alat penangkapan ikan, tata 
kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan, pengumpulan dan 
pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik perikanan 
tangkap. 
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 FUNGSI : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang membuat 
rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, 
pendaftaran kapal perikanan, pengawakan kapal perikanan, 
serta operasional dan produktivitas kapal perikanan, alat 
penangkapan ikan, pengelolaan ijin alat penangkapan ikan, 
tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan, 
pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian 
data statistik perikanan tangkap; 

   b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 
membuat rancang bangun dan permesinan kapal 
perikanan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan kapal 
perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal 
perikanan, alat penangkapan ikan, pengelolaan ijin alat 
penangkapan ikan, tata kelola dan pemanfaatan sumber 
daya ikan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan 
penyajian data statistik perikanan tangkap; 

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria di bidang membuat rancang bangun dan 
permesinan kapal perikanan, pendaftaran kapal perikanan, 
pengawakan kapal perikanan, serta operasional dan 
produktivitas kapal perikanan, alat penangkapan ikan, 
pengelolaan ijin alat penangkapan ikan, tata kelola dan 
pemanfaatan sumber daya ikan, pengumpulan dan 
pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik 
perikanan tangkap; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang 
membuat rancang bangun dan permesinan kapal 
perikanan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan kapal 
perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal 
perikanan, alat penangkapan ikan, pengelolaan ijin alat 
penangkapan ikan, tata kelola dan pemanfaatan sumber 
daya ikan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan 
penyajian data statistik perikanan tangkap; dan 

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang 
membuat rancang bangun dan permesinan kapal 
perikanan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan kapal 
perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal 
perikanan, alat penangkapan ikan, pengelolaan ijin alat 
penangkapan ikan, tata kelola dan pemanfaatan sumber 
daya ikan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan 
penyajian data statistik perikanan tangkap. 

 
 

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/ 
FORMULASI 

PENGHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

Peningkatan 
Pengelolaan Sarana 
Penangkapan Ikan 

Jumlah unit armada perikanan (< 
5 GT) yang dibangun Jelas 

Bidang 
Perikanan 
Tangkap 

Jumlah armada perikanan (< 5GT) 
yang memenuhi standar laik laut, 
laik tangkap dan laik simpan (unit) 

Jelas 

 Jumlah nelayan yang mendapat 
pelatihan tentang armada tangkap Jelas 

 Jumlah bantuan alat penangkap 
ikan yang diberikan (unit) Jelas  

 Jumlah  alat bantu penangkapan 
ikan yang memenuhi ketentuan 
(unit) 

Jelas  

 Jumlah nelayan yang mendapat 
pelatihan tentang alat penangkap 
ikan 

Jelas  
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SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/ 
FORMULASI 

PENGHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

 Jumlah unit armada perikanan ( < 
5 GT) yang memiliki Tanda Daftar Jelas  

Peningkatan Pengelo-
laan Sumberdaya Ikan 

Jumlah ekosistem perairan umum 
darat yang direvitalisasi (lokasi) Jelas 

Bidang 
Perikanan 
Tangkap 

 Jumlah ketersediaan data dan 
statistik perikanan tangkap 
(dokumen) 

Jelas 

 
 

4. JABATAN : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN TPI 

 TUGAS : Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang 
identifikasi & pengembangan TPI, tata operasional TPI, 
pengendalian pembangunan TPI, serta sistem informasi dan 
penguatan keterpaduan TPI 

 FUNGSI : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi 
& pengembangan  TPI, tata operasional  TPI, pengendalian 
pembangunan TPI, serta sistem informasi dan penguatan 
keterpaduan TPI; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 
identifikasi & pengembangan TPI, tata operasional TPI, 
pengendalian pembangunan TPI, serta sistem informasi dan 
penguatan keterpaduan TPI; 

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria di bidang identifikasi & pengembangan  TPI, tata 
operasional TPI, pengendalian pembangunan TPI, serta 
sistem informasi dan penguatan keterpaduan TPI; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang 
identifikasi & pengembangan TPI, tata operasional TPI, 
pengendalian pembangunan TPI, serta sistem informasi dan 
penguatan keterpaduan TPI; dan 

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang 
identifikasi & pengembangan TPI, tata operasional TPI, 
pengendalian pembangunan TPI, serta sistem informasi dan 
penguatan keterpaduan TPI. 

 
 

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/ 
FORMULASI 

PENGHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

Peningkatan Pengelolaan 
Tempat Pelela-ngan Ikan 
(TPI) 

Jumlah TPI yang dibangun 
Jelas  

Jumlah TPI yang dipelihara Jelas  

 Jumlah TPI yang direhab Jelas  

 Jumlah macam sarpras TPI 
yang ditingkatkan Jelas 

Bidang 
Perikanan 
Tangkap 

 Jumlah PAD dari retribusi 
TPI (Rp. Juta) Jelas  

 
 
IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERIKANAN 

 
1. JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

PERIKANAN 
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 TUGAS : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat perikanan. 

 FUNGSI : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknis 
pemberdayaan kelompok nelayan skala kecil, kelompok 
pembudidaya ikan skala kecil dan unit pembenihan rakyat, 
serta kelompok usaha pengolah dan pemasar hasil 
perikanan; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknis 
pemberdayaan kelompok nelayan skala kecil, kelompok 
pembudidaya ikan skala kecil dan unit pembenihan rakyat, 
serta kelompok usaha pengolah dan pemasar hasil 
perikanan; 

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria di bidang teknis pemberdayaan kelompok nelayan 
skala kecil, kelompok pembudidaya ikan skala kecil dan unit 
pembenihan rakyat, serta kelompok usaha pengolah dan 
pemasar hasil perikanan; 

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang teknis pemberdayaan kelompok nelayan skala kecil, 
kelompok pembudidaya ikan skala kecil dan unit 
pembenihan rakyat, serta kelompok usaha pengolah dan 
pemasar hasil perikanan; dan 

e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
teknis pemberdayaan kelompok nelayan skala kecil, 
kelompok pembudidaya ikan skala kecil dan unit 
pembenihan rakyat, serta kelompok usaha pengolah dan 
pemasar hasil perikanan. 

 
 

SASARAN 
KINERJA 

INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/  
FORMULASI 

PENGHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

Meningkatnya 
kemandirian 
pembudidaya ikan 
skala kecil 

Persentase jumlah 
pokdakan yang 
meningkat kelasnya  

Bidang 
Pemberdayaan 

Masyarakat 
Perikanan 

Meningkatnya 
pemberdayaan dan 
kemandirian 
poklahsar 

Persentase jumlah 
poklahsar yang 
meningkat kelasnya 

 

Meningkatnya 
kemandirian nelayan 

Persentase jumlah 
KUB yang meningkat 
kelasnya 

 

 
 

2. JABATAN : KEPALA SEKSI KENELAYANAN   

 TUGAS : melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
serta bimbingan teknis, evaluasi di bidang perlindungan nelayan, 
kelembagaan nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan 
diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan 
sentra nelayan. 

 FUNGSI : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 
perlindungan nelayan, kelembagaan nelayan, pendanaan 
nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta 
bina informasi dan penataan sentra nelayan; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 
perlindungan nelayan, kelembagaan nelayan, pendanaan 
nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta 
bina informasi dan penataan sentra nelayan; 

Jml klmpok naik kelas  x 100%                  

Jml total klmpok 
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c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria di bidang perlindungan nelayan, kelembagaan 
nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi 
usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra 
nelayan; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang 
perlindungan nelayan, kelembagaan nelayan, pendanaan 
nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta 
bina informasi dan penataan sentra nelayan; dan 

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang 
perlindungan nelayan, kelembagaan nelayan, pendanaan 
nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta 
bina informasi dan penataan sentra nelayan. 

 
 
 

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/ 
FORMULASI 

PENGHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

Peningkatan Akses 
Permodalan bagi 
Nelayan 

Jumlah nelayan yang meningkat 
akses pendanaan usaha 
nelayan (orang) 

Jelas 
Bidang 

Perikanan 
Tangkap 

Peningkatan Pengelo-
laan Kenelayanan 

Jumlah KUB yang difasilitasi 
pendampingan Jelas  

 Jumlah nelayan yang difasilitasi 
kartu nelayan & asuransi Jelas  

 Jumlah RTP nelayan dengan 
diversifikasi usaha  Jelas  

Peningkatan Sarana 
Kampung Nelayan 

Jumlah macam sarpras 
lingkungan kampung nelayan 
yang dibangun / direhab 

Jelas  

 Panjang jalan di kawasan 
kampung nelayan yang 
dibangun/ direhab (meter) 

Jelas  

 Panjang talud / plengsengan 
yang direhab / dibangun (meter) Jelas  

 Jumlah unit sarana sanitasi di 
kawasan kampung nelayan 
yang dibangun (unit) 

Jelas  

 
 
 

3. JABATAN : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN, 
PENGOLAH DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN   

 TUGAS : melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
serta bimbingan teknis, evaluasi di bidang peningkatan dan 
pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil, 
unit pembenihan rakyat, kelompok pengolah dan pemasar hasil 
perikanan skala kecil, peningkatan pemberdayaan pelaku usaha 
perikanan budidaya skala kecil, serta bina usaha dan promosi 
hasil perikanan 

 FUNGSI : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 
peningkatan dan pengembangan kelembagaan 
pembudidaya ikan skala kecil, unit pembenihan rakyat, 
kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil, 
peningkatan pemberdayaan pelaku usaha perikanan 
budidaya skala kecil, serta bina usaha dan promosi produk 
hasil perikanan; 
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b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 
peningkatan dan pengembangan kelembagaan 
pembudidaya ikan skala kecil, unit pembenihan rakyat, 
kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil, 
peningkatan pemberdayaan pelaku usaha perikanan 
budidaya skala kecil, serta bina usaha dan promosi produk 
hasil perikanan; 

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria di bidang peningkatan dan pengembangan 
kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil, unit 
pembenihan rakyat, kelompok pengolah dan pemasar hasil 
perikanan skala kecil, peningkatan pemberdayaan pelaku 
usaha perikanan budidaya skala kecil, serta bina usaha dan 
promosi produk hasil perikanan; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang 
peningkatan dan pengembangan kelembagaan 
pembudidaya ikan skala kecil, unit pembenihan rakyat, 
kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil, 
peningkatan pemberdayaan pelaku usaha perikanan 
budidaya skala kecil, serta bina usaha dan promosi produk 
hasil perikanan; dan 

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang 
peningkatan dan pengembangan kelembagaan 
pembudidaya ikan skala kecil, unit pembenihan rakyat, 
kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil, 
peningkatan pemberdayaan pelaku usaha perikanan 
budidaya skala kecil, serta bina usaha dan promosi produk 
hasil perikanan. 

 
 
 
 

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/ 
FORMULASI 

PENGHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

Peningkatan kualitas 
kelembagaan 
kelompok pembudi-
daya ikan 

Jumlah pokdakan yang 
difasilitasi pendampingan 
(kelompok) 

Jelas 

Bidang 
Pemberdayaan 

Masyarakat 
Perikanan 

Jumlah pokdakan yang 
teridentifikasi dan dikukuhkan 
(kelompok) 

Jelas 

 Jumlah kelompok UPR yang 
difasilitasi pendampingan 
(kelompok) 

Jelas 

 Jumlah kelompok UPR yang 
teridentifikasi dan dikukuhkan 
(kelompok) 

Jelas 

Peningkatan Akses 
Permodalan bagi 
Pembudidaya Ikan 

Jumlah pembudidaya ikan yang 
meningkat kemampuan akses 
permodalan melalui fasilitasi 

Jelas 

 

Peningkatan kualitas 
kelembagaan 
kelompok pengolah 
dan pemasar hasil 
perikanan (poklahsar) 

Jumlah poklahsar yang 
difasilitasi pendampingan 
(kelompok) 

Jelas 

Bidang 
Pemberdayaan 

Masyarakat 
Perikanan 

Jumlah poklahsar yang 
teridentifikasi dan dikukuhkan 
(kelompok) 

Jelas 



16 

 

Peningkatan 
Pengelolaan Usaha 
Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil 
Perikanan 

Jumlah pelaku usaha  yang 
mendapatkan pembinaan dan 
pelatihan pengolahan ikan 
(orang) 

Jelas 

 

Jumlah pelaku usaha 
pengolahan ikan skala kecil  
yang terdata dan mendapatkan 
sosisalisasi TDU-PHP (orang) 

Jelas 

 

 Jumlah pelaku usaha  yang 
mendapatkan TDU-PHP 
(orang) 

Jelas 

 

Peningkatan Promosi 
Produk Hasil 
Perikanan 

Jumlah ragam pameran produk 
hasil perikanan yang diikuti 
(macam) 

Jelas 

Bidang 
Pemberdayaan 

Masyarakat 
Perikanan 

 Jumlah event lomba masakan 
ikan yang diikuti 

Jelas 

 Jumlah ragam acara Festival 
Hasil Perikanan yang 
diselenggarakan (macam) 

Jelas 

 Jumlah sasaran acara 
Gemarikan (orang) 

Jelas 

Peningkatan 
Pengelolaan Pasar 
Hasil Perikanan 

Jumlah macam sarana 
pemasaran hasil perikanan 
yang disediakan 

Jelas 

 

 Jumlah macam prasarana 
pasar ikan / olahan yang 
direhab/ dibangun 

Jelas 

 Persentase pengguna aset 
pasar ikan/ pasar kuliner 
perikanan yang taat retribusi 

Jelas 

 
 

Ditetapkan di :  Banyuwangi 
Pada Tanggal  :  03  Januari 2020     

 

KEPALA DINAS PERIKANAN 
KABUPATEN BANYUWANGI 

PENGGUNA ANGGARAN 
 
 
TTD. 

 
 
Ir. HARY CAHYO PURNOMO, M.Si  
Pembina Utama Muda 
NIP. 19610109 199103 1 005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DINAS PERIKANAN 

KABUPATEN BANYUWANGI 


