
BAB I 

PENDAllULUAN 

A. Aluan Pemilihan Judul 

Dalam upaya mencapai program yang telah ditetapkan, instansi harus 

berusaha menciptakan cfisiensi dan efektivitas dalam kegiatan �chari · hari 

Untuk dapat mcnc1ptakan efisiens1 don efektifitas itu diperlukan keahlian 

pimpinan dalam mengambil kcputusan yang tepat. 

Keputusan yang tepat dan bail. sangat d1pengaruh1 oleh informasi yang 

d1peroleh, dimana infonnasi itu haruslah baik, lengkap dan relevan. lnfonnasi ini 

sangat diburuhkan untuk mengant1sipasi kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Scuap instans1 yang menghasilkan kebiJaksanaan d1hadapkan pada 

berbagni masalah, dan 111stnnsi terscbut harus mampu mencari jalan keluar untuk 

pemccahan dari masalah tersebut Massiah lersebut dapat dipecahkan dengao 

terscdianya informas1 yang cukup, ba1k, lengkap sena relevan. 

Ada banyak langkah yang harus dilakukan p1mpinan dalam 

memanfaatkan infonnasi yang d1peroleh antara lam dengan pengumpulan data, 

penyusunan data, dan pcnyimpanan informasi. 

Langkah - langkah inilah yang harus ditempuh oleb pimpinan egar 

sistem mfonnasi manaJemen yang ada dapat terlaksana dengan baik, hal ini haius 

dilakukan secara venikal dnn horizontal. 
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Dinas Perikanan clan Kelautan Propinsi Sumatera Utara adalah srliuah 

dinas yang benanggung Jawab dalam pelayanan kepada masyarakat nelayan, 

petani ikan dan masyarakat pesisir dalam rangka membangun perikanan dan 

1..clautan untuk mcnuju masyarnkat sejahtera di Sumatern Utara khususnya. Pada 

masa penjajahan Belanda dan Jcpang Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Sumatera 

Utara masih bemama LAND BOW dan sesudah kemcrdekaan R.:publik Indonesia 

pada tahun 1945 dibentul..lah Jawatan Pertanian. 

Berdasarkan PERDA No.3 Tahun 2001 Dinas Perikanan Propinsi 

Sumatera Utara membawah1 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah yaitu : 

UPT - Balai ( Pembinaan Penangkapan Ilcan) di Belawan 

2. UPT - Balai (Pembinaan Rudi Daya Tkan) di Kerasaan .. 

3. UPT - LPPMHP (Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu I lasil 

Perikanan) Medan 

4 UPT - Balai (Pclabuhan Perikanan) di P.Tello. 

Visi dari Dmas Pcrikanan dan Kclautan Propinsi Sumatera Utara, yakni 

untuk " terw11p1d11)1(1 11.\uhu p.:rtku11u11 dan kela11ta11 yang berh11duyu h1.1111s da11 

herwuwasa11 /111gk1111gu11 1111/uk kesejahteraan ma�yaralwt 

Misi dari Dinas Pcrikanan clan Kelautan Propinsi Sumatcra Utara 

meliputi: 

Meningkatkan pendapatan pcmbudidaya ikan, nelayan dan masyarakat pcsisir. 

" Mengoptimalkan pengclolaan sumber daya penkanan dan kelautan serta 

cfis1en dan berkelanJulan 
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