
Lampiran I

NO NAMA JABATAN UNIT PENEMPATAN PROFIL JABATAN

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Menganalisa konsep perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, 

penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, mitigasi bencana pesisir dan 

pulau-pulau kecil serta jasa kelautan. 

Diutamakan Laki-Laki dan tidak buta warna. Bersedia ditempatkan BKKPN Kupang/ BPSPL Denpasar/ BPSPL Makassar/ BPSPL Padang/ BPSPL Pontianak/ 

Direktorat Jasa Kelautan/ Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/ LKKPN Pekanbaru/ LPSPL Serang/ LPSPL Sorong

Direktorat  Pengolahan dan Bina Mutu 

Menganalisa konsep perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, 

penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, mitigasi bencana pesisir dan 

pulau-pulau kecil serta jasa kelautan.

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya 

Perikanan

Mengumpulkan, mengklasifikasi, menyusun dan menganalisa bahan/data pengawasan penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas dengan cara 

menginventarisasi, memilah, mengecek, membuat konsep hasil penelaahan bahan/data pengawasan penagkapan ikansesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku agar tercapai sasaran yang diharapkan dan untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan.

2 Analis Kesyahbandaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Analis Kesyahbandaran adalah pegawai yang  ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi 

menjaga keselamatan pelayaran  sebagai amanat dari UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, salah satu tugas nya adalah  Menerbitkan Surat Persetujuan 

Berlayar (SPB) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan 

perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, laik simpan dan laik pengawakan  serta kewajiban lainnya 

(Administratif, teknis dan nautis). (2) Surat Persetujuan Berlayar dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan Surat Laik Operasi (SLO). 

(3) Syahbandar memantau kepatuhan aktivitas kapal perikanan yang masuk/keluar dan mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan.

Wajib memiliki  Sertifikat ANKAPIN atau ATKAPIN. Bersedia ditempatkan pada 22 Pelabuhan Perikanan di Indonesia.

3 Analis Perikanan Budidaya BPIUUK KARANGASEM
Jabatan ini melaksanakan kegiatan di bidang perikanan budidaya (meliputi pra produksi, pengelolaan pakan dan obat, proses produksi, pemanenan hasil, 

pasca panen, analisa usaha, dan pengembangan usaha); pelayanan data dan informasi ; serta penyiapan bahan kebijakan perikanan budidaya

4 Analis Perizinan Pusat Data, Statistik dan Informasi Menerima dan memeriksa berkas kelengkapan dokumen perizinan, serta menganalisa dokumen dan mengevaluasi pelaksanaan pengajuan perizinan.

Biro Perencanaan

Biro SDM Aparatur

6
Asisten Pengelola Produksi 

Perikanan Tangkap Pemula
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan 

pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap pemula. 

Bersedia ditempatkan pada 22 Pelabuhan Perikanan di Indonesia.

7
Asisten Pengelola Produksi 

Perikanan Tangkap Terampil
PPN Tual, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Jabatan ini merupakan jabatan fungsional dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang 

melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap sesuai dengan pedoman, referensi, prosedur, dan metode yang berlaku.

5 Arsiparis Terampil
Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan ketatalaksanaan kearsipan dan prosedur pengelolaan kearsipan 

untuk tertib administrasi kearsipan di lingkungan kerja.

NAMA JABATAN, PENEMPATAN, SERTA PROFIL JABATAN CPNS
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1 Analis Kelautan dan Perikanan



NO NAMA JABATAN UNIT PENEMPATAN PROFIL JABATAN

8 Auditor Ahli Pertama Inspektorat Jenderal

Diutamakan laki-laki. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan. Dalam 

melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultansi, sosialisasi, 

asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang 

diawasi.

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 

Perikanan

Jabatan ini melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta 

menghasilkan karya tulis ilmiah, karya teknologi, karya seni dan karya sastra, dan pengabdian kepada masyarakat. Memiliki nilai TOEFL minimal 450. Memiliki 

kemampuan Bahasa Inggris aktif. Bersedia ditempatkan pada seluruh unit pelaksana teknis lingkup BRSDM di Indonesia.

Akademi Komunitas KP Wakatobi

Jabatan ini melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta 

menghasilkan karya tulis ilmiah, karya teknologi, karya seni dan karya sastra, dan pengabdian kepada masyarakat. Memiliki nilai TOEFL minimal 450. Memiliki 

kemampuan Bahasa Inggris aktif.

10 Kelasi
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan 

dan Perikanan 

Melaksanakan penyiapan, perawatan, pemeliharaan pelengkapan/alat kapal dan pelaksanaan peran-peran di kapal pada saat berlayar dan bersandar dalam 

pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Bersedia ditempatkan di Pangkalan PSDKP Benoa/ Pangkalan PSDKP Tual/  Stasiun 

PSDKP Biak/ Stasiun PSDKP Kupang/ Stasiun PSDKP Pontianak/ Stasiun PSDKP Tahuna/ Stasiun PSDKP Tarakan.

11 Oiler
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan 

dan Perikanan 

Membantu Masinis dalam melakukan pekerjaan mesin di kamar mesin dan pengoperasian peralatan permesinan, kelistrikan, sistem hidrolik,  sistem dan 

bahan bakar dan pelumas kapal pengawas perikanan dalam pelaksanaan operasi pengawasan SDKP. Bersedia ditempatkan di Stasiun PSDKP Kupang/ Stasiun 

PSDKP Tahuna/ Stasiun PSDKP Tarakan.

12 Operator Speedboat
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan 

dan Perikanan 

Melakukan penyiapan, perawatan, pemeliharaan dan mengoperasikan speedboat guna kelancaran operasional pengawasan sumber daya kelautan dan 

perikanan. Bersedia ditempatkan di Pangkalan PSDKP Lampulo/ Pangkalan PSDKP Tual/ Stasiun PSDKP Ambon/ Stasiun PSDKP Belawan.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan 

dan Perikanan 

Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan SDKP, meliputi menyiapkan rencana kerja, melaksanakan , menganalisis dan mengevaluasi 

pengawasan usaha penangkapan ikan, pengawasan usaha pembudidayaan ikan, pengawasan usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pengawasan 

pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, 

pengawasan benda berharga asal muatan kapal tenggelam dan pasir laut, tindak lanjut hasil pengawasan, dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan. Diutamakan laki-laki. Bersedia ditempatkan di Pangkalan PSDKP Bitung/ Pangkalan PSDKP Tual/ Stasiun PSDKP Ambon/ 

Stasiun PSDKP Belawan/ Stasiun PSDKP Pontianak.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan 

Hasil Perikanan

Jabatan ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan mutu hasil perikanan yang meliputi aspek-aspek pelaksanaan inspeksi, 

pengujian, monitoring sistem jaminan mutu  mengacu kepada sistem manajemen mutu lembaga inspeksi dan sistem manajen mutu laboratorim pengujian, 

serta analisis dampak terhadap keamanan hasil perikanan. Bersedia ditempatkan di Balai KIPM Jayapura/ Balai KIPM Tarakan/ Stasiun KIPM Kupang/ Stasiun 

KIPM Ternate/ Stasiun KIPM Merauke.

BBPBAP JEPARA
Melakukan kegiatan kerekayasaan dalam suatu kelompok kerja Fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, Perekayasaan, dan 

pengoperasian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

14 Pengawas Perikanan Pemula
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan 

dan Perikanan 

Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan SDKP, meliputi pengumpulan data dan informasi, mengidentifikasi serta melakukan  pengawasan 

usaha penangkapan ikan, pengawasan usaha pembudidayaan ikan, pengawasan usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pengawasan pencemaran 

perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, pengawasan 

benda berharga asal muatan kapal tenggelam dan pasir laut, serta mengadministarsi laporan  dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan. Diutamakan laki-laki. Bersedia ditempatkan di Pangkalan PSDKP Benoa/ Pangkalan PSDKP Bitung/ Pangkalan PSDKP 

Lampulo/ Stasiun  PSDKP Ambon/ Stasiun PSDKP Tarakan/ Stasiun PSDKP Belawan/ Stasiun PSDKP Biak/ Stasiun PSDKP Kupang/ Stasiun PSDKP Tahuna. 

9 Dosen Asisten Ahli

13 Pengawas Perikanan Ahli Pertama



NO NAMA JABATAN UNIT PENEMPATAN PROFIL JABATAN

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan 

dan Perikanan 

Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan SDKP, meliputi pengumpulan data dan informasi, mengidentifikasi serta melaksanakan pengawasan 

usaha penangkapan ikan, pengawasan usaha pembudidayaan ikan, pengawasan usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pengawasan pencemaran 

perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, pengawasan 

benda berharga asal muatan kapal tenggelam dan pasir laut, serta mengadministrasi tindak lanjut hasil pengawasan  dalam rangka menegakkan tertib 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Diutamakan laki-laki. Bersedia ditempatkan di Pangkalan PSDKP Batam/ Pangkalan PSDKP Lampulo/ Pangkalan 

PSDKP Tual/ Stasiun  PSDKP Ambon/ Stasiun PSDKP Belawan/ Stasiun PSDKP Kupang/ Stasiun PSDKP Pontianak/ Stasiun PSDKP Tahuna/ 

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan 

Hasil Perikanan

 Jabatan ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan mutu hasil perikanan yang meliputi aspek-aspek pelaksanaan pengawasan, 

pengujian, monitoring mutu  dan penerapan sistem manajemen mutu hasil perikanan sesuai dengan SOP dan peraturan perundang undangan yang berlaku di 

Republik Indonesia. Diutamakan laki-laki. Bersedia ditempatkan di seluruh Balai/ Stasiun KIPM di Indonesia.

BPBL AMBON Melaksanakan, menganalisis,mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan Pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

16
Pengelola Ekosistem Laut Dan 

Pesisir Ahli Pertama 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Ruang lingkup lingkungan / lokasi pekerjaan adalah perairan laut dan pulau kecil terluar. Jabatan ini memerlukan persyaratan dan tuntutan fisik termasuk 

kemampuan dan karakteristik fisik, antara lain : ketangkasan dan kegesitan, penggunaan tenaga fisik dan frekuensi serta intensitas penggunaan fisik. Adanya 

pertimbangan resiko dan ketidaknyamanan dalam lingkungan pekerjaan atau sifat dari pekerjaan dan peraturan keamanan yang dibutuhkan. Memiliki 

kemampuan Survival dalam rangka melakukan pengambilan data survey tempat terpencil maupun di dasar laut. Memiliki pemahaman metode pengambilan 

data. Diutamakan laki-laki dan tidak buta warna. Bersedia ditempatkan di BKKPN Kupang/ BPSPL Denpasar/ BPSPL Makassar/ BPSPL Padang/ BPSPL 

Pontianak/ LKKPN Pekanbaru/ LPSPL Serang/ LPSPL Sorong.

17
Pengelola Produksi Perikanan 

Tangkap Ahli Pertama
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Jabatan ini merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap sesuai dengan pedoman, 

referensi, prosedur, dan metode yang berlaku. Bersedia ditempatkan di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan/ Direktorat Pelabuhan 

Perikanan/ Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan/ Direktorat Perizinan dan Kenelayanan/ 22 Pelabuhan Perikanan di Indonesia.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan 

Hasil Perikanan

Melakukan pembinaan dan pengendalian lingkungan budidaya dalam upaya peningkatan produktifitas lahan di kawasan budidaya perikanan yang aman bagi 

ikan, konsumen dan lingkungan, yaitu pengujian kualitas perairan (parameter kimia, fisika dan biologi), pengujian bahan pencemar dan penilaian kelayakan 

lingkungan budidaya. Bersedia ditempatkan di Balai KIPM Tanjung Pinang/ Balai KIPM Entikong/ Stasiun KIPM Bima/ Stasiun KIPM Tahuna/ Stasiun KIPM 

Aceh.

BPBAP UJUNG BATEE

BPBAT MANDIANGIN

19
Pengendali Hama Dan Penyakit 

Ikan Pemula

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan 

Hasil Perikanan

Jabatan ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari dan ke 

wilayah negara Republik Indonesia dan antar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan SOP tindakan karantina ikan. Diutamakan laki-

laki. Bersedia ditempatkan di seluruh Balai/ Stasiun KIPM di Indonesia.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan 

Hasil Perikanan

Melakukan pembinaan dan pengendalian lingkungan budidaya dalam upaya peningkatan produktifitas lahan di kawasan budidaya perikanan yang aman bagi 

ikan, konsumen dan lingkungan, yaitu pengujian kualitas perairan (parameter kimia, fisika dan biologi), pengujian bahan pencemar dan penilaian kelayakan 

lingkungan budidaya. Diutamakan laki-laki. Bersedia ditempatkan di seluruh Balai/ Stasiun KIPM di Indonesia.

BPIUUK KARANGASEM

Jabatan ini melaksanakan kegiatan-kegiatan yan terkait dengan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, antara lain pengelolaan unit pengelola kesehatan 

ikan dan lingkungan sesuai standard, pengendalian obat ikan, pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, survaillans dan monitoring serta penyiapan 

bahan kebijakan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan  kesehatan ikan dan lingkungan.

15 Pengawas Perikanan Terampil

18
Pengendali Hama Dan Penyakit 

Ikan Ahli Pertama

Jabatan ini melaksanakan kegiatan-kegiatan yan terkait dengan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, antara lain pengelolaan unit pengelola kesehatan 

ikan dan lingkungan sesuai standard, pengendalian obat ikan, pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, survaillans dan monitoring serta penyiapan 

bahan kebijakan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan  kesehatan ikan dan lingkungan.

20
Pengendali Hama Dan Penyakit 

Ikan Terampil



NO NAMA JABATAN UNIT PENEMPATAN PROFIL JABATAN

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Melakukan kegiatan kerekayasaan dalam suatu kelompok kerja Fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, Perekayasaan, dan 

pengoperasian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Bersedia 

ditempatkan di BBPBAT SUKABUMI/ BPBAP SITUBONDO.

BBPBAP JEPARA 
Melakukan kegiatan kerekayasaan dalam suatu kelompok kerja Fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, Perekayasaan, dan 

pengoperasian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang

BBPI Semarang, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Jabatan ini merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kerekayasaan dalam suatu 

kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian. Berperan melaksanakan kegiatan penelitian 

terapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian seperti diinstruksikan dalam Program Manual dalam penangkapan ikan.

22 Pranata Komputer Ahli Pertama Pusat Data, Statistik dan Informasi
Melaksanakan implementasi sistem informasi, analisis dan perancangan sistem informasi, dan penyusunan kebijakan sistem informasi, serta mampu/ 

berpengalaman membuat program aplikasi. Mampu menguasai coding.

23 Pranata Komputer Terampil Pusat Data, Statistik dan Informasi
Melaksanakan operasi teknologi informasi dan implementasi teknologi informasi, serta mampu/ berpengalaman membuat program aplikasi. Mampu 

menguasai coding.

24 Statistisi Ahli Pertama Pusat Data, Statistik dan Informasi
Melaksanakan penyediaan data dan informasi statistik mulai dari mengumpulkan, menyediakan, dan menganalisa secara mendalam data statistik KKP serta 

melakukan pengembangan statistik tingkat ahli.

26 Statistisi Terampil Pusat Data, Statistik dan Informasi Mengumpulkan, mengentry dan melakukan analisis sederhana dan pengembangan statistik tingkat dasar.

26 Teknisi Instalasi Budidaya BPIUUK KARANGASEM Melaksanakan kegiatan pengelolaan pra produksi, produksi, panen dan pasca panen, serta melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana budidaya

27 Teknisi Litkayasa Pemula BBPI Semarang, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

28 Teknisi Litkayasa Terampil BBPBAP JEPARA 

Jabatan ini melaksanakan kegiatan, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan penelitian dan perekayasaan, 

membantu pelaksanaan pembinaan produk hasil kerekayasaan kepada masyarakat.

21 Perekayasa Ahli Pertama


