
LAKIP DISPERINDAG  DENPASAR TA. 2016 

 

 1 

KATA PENGANTAR 

 

 

Om Swastiastu, 

Sebagai umat beragama, marilah kita menghaturkan Angayu bagia, Puji dan Syukur 

kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta 

wara nugraha-Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2016, dengan baik 

tanpa suatu hambatan yang berarti. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar telah menyusun LAKIP dengan 

pedoman yang terbaru yakni  berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 29 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

LAKIP tahun 2016 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai 

program kerja pada tahun 2016, sebagai perwujudan kewajiban untuk memper-

tanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi 

instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih jauh LAKIP Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, 

alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dan juga 

berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik. 

 Dengan disusunnya LAKIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk 

bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen 

perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan 

yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. 

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2016 ini. Mudah-mudahan dengan 

LAKIP ini menjadikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar adalah instansi 

yang transparan dan berakuntabilitas serta dapat memberikan pelayanan prima bagi 

masyarakat. 

Om Santih, Santih, Santih Om 

 

 
Denpasar, 17 Februari 2017 

Kepala Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Denpasar 

 
 
 
 

Drs. I Wayan Gatra, MSi 
Pembina Utama Muda 

NIP.195801011985031045 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Denpasar disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan 

pelaksanaannya, yang dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), 

Pencapaian Penetapan Kinerja (PK), dan perbandingan pencapaian/evaluasi kinerja antara 

tahun 2015 dan 2016. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar  pada Tahun 2016 mendapat 

alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung Rp 4.053.645.200,-  dan Belanja Langsung Rp. 

11.497.812.100,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari 

dana APBD kota  Denpasar. Dari jumlah anggaran belanja tersebut sampai dengan akhir 

Desember 2016 terealisasi sebesar Rp. 4.039.431.733,- (99,65%) untuk Belanja Tidak 

langsung sedangkan untuk Belanja Langsung Rp. 10.323.048.668,- (89,78%). 

Tahun 2016 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran 

Renstra 2016-2021. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam 10 (sepuluh) 

program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan. 

Program tahun anggaran 2016 sebanyak 10 (sepuluh) program dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian kinerja program sebesar 

96,27 % 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian kinerja program 

sebesar 95,85 % 

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan capaian kinerja program 

sebesar 95,45 % 

4. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan capaian kinerja 

program sebesar 84,70 % 

5. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan capaian kinerja program sebesar 

92,77 % 

6. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan capaian kinerja program 

sebesar 93,75 % 

7. Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi dengan capaian kinerja program 

sebesar 98,51 % 

8. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan capaian kinerja program 

sebesar 99,61% 

9. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan capaian kinerja program 

sebesar 96,04 % 
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10. Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial dengan capaian kinerja program 

sebesar 101,50 % 

Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan. Berdasarkan hasil 

perhitungan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), 

Dinas Perindag Kota Denpasar memperoleh nilai capai akhir sebesar 95,34 %. Pencapaian 

akuntabilitas kinerja Dinas Perindag Kota Denpasar, pada tahun 2015 sebesar 97,55 %. Untuk 

capaian tahun 2016 sebesar 95,34 %. Artinya terjadi penurunan capaian dari tahun 

sebelumnya sebesar 2,21 %. Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan karena 

beberapa kegiatan berjalan kurang sesuai dengan rencana yang diharapkan. Dari sisi 

keuangan terdapat tiga kegiatan yang penyerapan anggarannya dibawah 75% dimana 

realisasi fisiknya juga tidak bisa terlaksana sesuai rencana. Sedangkan dari sisi kinerja 

terdapat lima kegiatan yang dalam pelaksanaan kegiatannya tidak mencapai sesuai target 

yang direncanakan. Selanjutnya akan dijabarkan untuk lebih jelasnya melalui laporan ini. 

Penyusunan Lakip Dinas Perindag Kota Denpasar Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat 

menjadi pendorong untuk peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 

 Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu laporan yang 

memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah 

dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden 

(Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya 

pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah 

kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.  

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas 

instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian 

LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab 

tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan 

mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LAKIP kepada 

pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:  

a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau 

pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP ini lebih menonjolkan 

akuntabilitas manajerialnya;  

b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam 

mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka 

pelaksanaan misi instansi;  

c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka 

pendek.  

Agar pembangunan ke depan tidak berjalan sendiri tanpa arah maka diperlukan satu 

arahan dan persamaan visi yang mengarah pada tindakan penuh kehati-hatian dan sikap arif 

dari semua pihak agar terjalin pembangunan terkoordinasi dan berdayaguna termasuk 

pembangunan yang dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. 

 

1.1  Kedudukan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan 

ruang kepada daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh tiap daerah. 

Potensi tersebut harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu 

tujuan negara yang tercantum dalam konstitusi dasar negara. Pemerintah, dalam hal ini 

pemerintah daerah  berkewajiban melaksanakan urusan pemerintahan daerah dengan 

berpegang pada asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggara negara; asas kepentingan 
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umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; asas akuntabilitas; asas 

efisiensi; dan asas efektivitas. 

  Berdasarkan Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar 

tingkatan dan/atau susunan pemerintahan terdiri atas 31 urusan, salah satunya urusan 

Perindustrian dan Perdagangan. 

  Implementasi Peraturan Pemerrintah tersebut tentang Penetapan Urusan 

Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Kota  Denpasar, adalah dengan dibentuknya Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota   Denpasar yang dasar hukumnya tertuang dalam 

Peraturan Daerah Kota  Denpasar Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 4 april 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang  Organisasi dan Tata Kerja  

Dinas Daerah  Kota Denpasar . 

 

1.2.  Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota   Denpasar adalah melaksanakan 

sebagian kewenangan Kota   Denpasar di bidang perindustrian dan Perdagangan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota   

Denpasar mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan; 

b. Perumusan dan penyusunan kebijakan program pengembangan dibidang 

perindustrian dan perdagangan; 

c. Pembinaan dan Pengawasan di bidang perindustrian dan perdagangan; 

d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan keterampilan teknis dan manajemen 

sesuai dengan ruang lingkup tugasnya; 

e. Pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas. 

 

1.3. Struktur Organisasi 

Penyusunan LAKIP oleh masing-masing instansi pemerintah tidak terlepas dari mandat 

yang telah dibebankan kepada instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini mandat yang 

dibebankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten  Denpasar Nomor 4  Tahun 2012, tentang Pembentukan 

Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota   Denpasar , dan Rincian Tugas 

Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar diatur 

dalam Peraturan Walikota  Denpasar Nomor 33 Tahun 2008  tentang Rincian tugas, fungsi, 

dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. Struktur organisasi pada 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, sebagai berikut: 
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a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri atas : 

- Sub Bagian Perencanaan  data dan Informasi ; 

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan 

-          Sub Bagian Keuangan ; 

c. Bidang Perindustrian , terdiri atas : 

- Seksi Pembinaan Sarana Industri; 

- Seksi Pembinaan Usaha Industri ; dan 

- Seksi Pengawasan Industri ;  

d. Bidang Perdagangan terdiri atas : 

- Seksi Pembinaan Sarana Perdagangan ; 

- Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan ; dan 

- Seksi Eksport dan Import ;  

e. Bidang Kerjasama dan Perlindungan, terdiri atas : 

- Seksi Kerjasama dan Distribusi ; 

- Seksi Perlindungan Konsumen ; dan  

- Seksi Metrologi dan Standarisasi ; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

 

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar . 

Grafik 1.  Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar 

 

 

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang 

Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar 

Tahun 2008 Nomor 33), maka Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Denpasar sebagai berikut : 
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DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR. 

 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Paragraf 1 

Kepala Dinas 

Pasal  221 

 

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas : 

a. menetapkan program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan 

kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana; 

c. membina bawahan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala 

agar diperoleh kinerja yang diharapkan; 

d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, 

permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk 

ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. merumuskan kebijakan teknis Bidang Perindustrian dan Perdagangan 

berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

f. meyelenggarakan pelayanan umum, urusan Perindustrian dan 

Perdagangan yang meliputi Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, 

Bidang Kerjasama dan Perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah; 

g. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan dengan cara membandingkan antara 

program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan 

kegiatan dan rencana kerja yang akan datang; 
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i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara 

berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Sekretariat 

Pasal  222 

 

(1) Sekretariat mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan 

rencana program Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta petunjuk 

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat 

sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar 

tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di 

lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar 

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara 

berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk 

mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan 

tugas – tugas Bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai 

dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai; 

f. mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan 

Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

penyusunan program dan kegiatan Dinas; 

g. mengkoordinir penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan rencana 

strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan; 

h. melaksanakan urusan Perencanaan, Data dan Informasi  sesuai dengan 

Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas; 



LAKIP DISPERINDAG  DENPASAR TA. 2016 

 

 9 

i. mengoreksi laporan kegiatan dan kinerja Dinas sesuai prosedur yang 

berlaku sebagai  bahan laporan pertanggungjawaban; 

j. melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku 

untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian; 

k. melaksanakan urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga serta 

melaksanakan pengawasan aset sesuai peraturan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan urusan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk 

terciptanya tertib administrasi keuangan; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan 

antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan 

sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang; 

n. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang 

telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 

Pasal  223 

 

Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Sub Bagian Keuangan. 

 

Pasal  224 

 

(1) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi 

berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub 

BagianPerencanaan, Data dan Informasi; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian 

Perencanaan, Data dan Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, 

Data dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 

agar terhindar dari kesalahan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan 

kegiatan Dinas; 

f. menghimpun usulan RKA/DPA sesuai dengan Rencana Strategis sebagai 

bahan usulan rencana kegiatan tahunan; 

g. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas sesuai dengan peraturan 

dan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kepada 

Walikota;  

h. menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan LPPD 

Kota Denpasar; 

i. menyiapkan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan LKPJ Walikota 

Denpasar; 

j. menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan program serta kegiatan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan 

pertanggungjawaban; 

k. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan kegiatan 

sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program 

dan kegiatan yang akan datang; 

l. melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data berdasarkan 

kebutuhan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana 

kerja; 

m. melaksanakan pengelolaan sub domain sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sebagai sarana pengaduan dan bahan informasi; 
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n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, 

Data dan Informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada 

dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian 

Perencanaan, Data dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; 

dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan 

rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 

terhindar dari kesalahan; 

e. menyiapkan data, rencana kebutuhan, pengembangan mutasi dan laporan 

kepegawaian serta melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan 

kesejahteraan pegawai dilingkungan  Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sistem 

pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang baik serta meningkatkan 

profesionalisme pegawai; 

f. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi; 

g. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta pengelolaan urusan 

rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
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h. melaksanakan urusan Hubungan Masyarakat, Perjalanan Dinas dan 

Keprotokolan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam 

rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana 

operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub 

BagianKeuangan; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian 

Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai 

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. menyusun rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel; 

f. melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk 

mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel; 

g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan 

dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan 

kinerja dimasa mendatang; 
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i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

 

Paragraf 3 

Bidang – Bidang 

Pasal 225 

 

(1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perindustrian 

berdasarkan rencana program Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta 

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang 

Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang 

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan 

Bidang Perindustrian sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar 

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perindustrian 

secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk 

mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e. mengkoordinasikan pembinaan sarana industri, pembinaan usaha industri 

dan pengawasan industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar 

terciptanya kualitas dan kuantitas Industri Kecil dan Menengah; 

f. mengkoordinasikan usaha pengembangan sarana dan usaha industri serta 

pengawasan industri sesuai dengan aturan yang berlaku agar tercapainya 

peningkatan promosi industri; 

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian dengan cara 

membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah 
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dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan 

datang; 

h. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian sesuai dengan 

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang 

Perindustrian; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

(2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

 

Pasal 226 

 

Bidang Perindustrianterdiri dari : 

a. Seksi Pembinaan Sarana Industri; 

b. Seksi Pembinaan Usaha Industri; dan 

c. Seksi Pengawasan Industri. 

 

Pasal  227 

 

(1) Seksi Pembinaan Sarana Industri mempunyai tugas :  

a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Sarana Industri berdasarkan 

rencana operasional Bidang Perindustrian dengan ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi 

Pembinaan Sarana Industri; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pembinaan 

Sarana Industri sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Sarana 

Industri sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar 

dari kesalahan; 

e. memberikan bimbingan teknis produksi, diversifikasi produk dan mutu 

produksi industri kimia, agro, hasil hutan, desain industri aneka, desain 
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produk logam, elektronika dan industri kecil kerajinan rumah tangga sesuai 

dengan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan daya saing Industri 

Kecil dan Menengah; 

f. memberikan bantuan alat dan bahan dalam pembinaan dan pengembangan 

industri sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan 

kemampuan Industri Kecil dan Menengah; 

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan Sarana 

Industri dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka 

perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan 

Sarana Industri sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

(2) Seksi Pembinaan Usaha Industri mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Usaha Industri berdasarkan 

rencana operasional Bidang Perindustrian dengan ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi 

Pembinaan Usaha Industri; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan 

Usaha Industri sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Usaha 

Industri sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar 

dari kesalahan; 

e. menyiapkan bahan dan petunjuk bimbingan teknis peningkatan 

keterampilan pengusaha industri kecil dan menengah sesuai dengan 

prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

f. memberikan bimbingan mengenai pengelolaan  usaha industri dan 

manajemen sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan 

kemampuan usaha; 
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g. memberikan bimbingan teknis kemampuan motivasi berprestasi bagi 

pengusaha dan IKM sesuai prosedur yang berlaku untuk meningkatkan 

kemampuan dan produktifitas pengusaha dan IKM; 

h. melakukan koordinasi dengan pengusaha industri besar/maju sesuai 

prosedur yang berlaku agar terjalin kemitraan usaha; 

i. memberikan informasi dan fasilitas kemitraan antara pengusaha kecil, 

menengah dan besar serta memberikan bimbingan  pembuatan studi 

kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya iklim usaha 

industri  yang kondusif; 

j. mengelola Unit Pelayanan Teknis (UPT) meliputi pelayanan teknis, 

memelihara mesin dan peralatan UPT, membuat sample barang yang 

berorientasi pasar dan menerima jasa pembuatan barang hasil industri 

sesuai prosedur yang berlaku untuk menunjang dan membantu 

pengembangan desain untuk IKM dan UKM; 

k. memberikan motivasi kepada pengusaha industri dalam pengembangan 

usaha melalui inovasi dan penerapan teknologi sesuai prosedur yang 

berlaku agar tercapainya peningkatan industri; 

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan Usaha 

Industri dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka 

perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan 

Usaha Industri sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

(3) Seksi Pengawasan Industri mempunyai tugas :  

a. merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan Industri berdasarkan rencana 

operasional Bidang Perindustrian dan ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

SeksiPengawasan Industri; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan 

Industri sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 
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d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Industri 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari 

kesalahan; 

e. melaksanakan pengawasan dan peningkatan mutu produksi melalui 

pembinaan dan penerapan manajemen partisipatif sesuai prosedur yang 

berlaku untuk stabilitas mutu agar daya saing meningkat; 

f. membentuk dan memelihara gugus kendali mutu perusahaan yang telah 

terbentuk melalui klinik gugus kendali mutu sesuai prosedur yang berlaku 

untuk merawat GKM perusahaan agar berkelanjutan; 

g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan 

dengan teknologi pengolahan limbah industri sesuai prosedur yang berlaku 

untuk mengetahui tingkat pencemaran agar lingkungan hidup menjadi 

sehat; 

h. menerapkan standar mutu produksi melalui pembinaan ISO dan SNI sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk menjamin standar produk agar persaingan 

usaha sehat tercapai; 

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis 

penanggulangan/pencegahan limbah industri, teknologi bersih, mesin dan 

peralatan ramah lingkungan, dan penerapan ISO 14000 penerapan 

ekolabeling sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari pencemaran 

lingkungan; 

j. melaksanakan monitoring perijinan industri dan menyusun laporan informasi 

industri  sesuai aturan yang berlaku untuk mengetahui tingkat 

perkembangan industri agar mudah diakses masyarakat; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengawasan Industri 

dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan 

kinerja dimasa mendatang; 

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengawasan 

Industri sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;  

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian. 
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Pasal 228 

 

(1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perdagangan 

berdasarkan rencana program Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta 

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi dilingkungan Bidang 

Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang 

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan 

Bidang Perdagangan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar 

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perdagangan 

secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk 

mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan sarana perdagangan, pembinaan 

usaha perdagangan dan ekspor impor sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku agar terciptanya pengembangan perdagangan; 

f. mengkoordinasikan usaha pengembangan ekspor daerah dan kegiatan 

perdagangan luar negeri, memantau penyediaan dan penyaluran barang 

dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapainya 

peningkatan promosi perdagangan; 

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan dengan cara 

membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan 

datang; 

h. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan sesuai dengan 

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang 

Perdagangan; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

 (2)  Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 
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Pasal  229 

 

Bidang Perdagangan terdiri dari : 

a. Seksi Pembinaan Sarana Perdagangan; 

b. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan; dan 

c. Seksi Ekspor dan Impor. 

 

Pasal 230 

 

(1) Seksi Pembinaan Sarana Perdagangan mempunyai tugas :  

a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Sarana Perdagangan 

berdasarkan rencana operasionalBidang Perdagangan dan ketentuan yang 

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugasSeksi 

Pembinaan Sarana Perdagangan; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pembinaan 

Sarana Perdagangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Sarana 

Perdagangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 

terhindar dari kesalahan; 

e. menyiapkan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya peningkatan sarana 

perdagangan; 

f. menyiapkan kegiatan peningkatan mutu sarana perdagangan dan 

melakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar 

tercapainya peningkatan kemampuan pedagang kecil dan menengah; 

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan Sarana 

Perdagangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam 

rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan 

Sarana Perdagangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 

untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan 
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i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

(2) Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan 

berdasarkan rencana operasional Bidang Perdagangan dan ketentuan yang 

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugasSeksi 

Pembinaan Usaha Perdagangan; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan 

Usaha Perdagangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Usaha 

Perdagangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 

terhindar dari kesalahan; 

e. menyiapkan petunjuk teknis pembinaan usaha dagang kecil, menengah dan 

besar dalam Bidang Administrasi dan Manajemen Usaha sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar tercapainya pemahaman dari pelaku usaha; 

f. menyiapkan kegiatan peningkatan pemasaran usaha perdagangan dalam 

dan luar negeri melalui pameran dagang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku agar tercapainya peningkatan kualitas promosi perdagangan; 

g. menyiapkan kegiatan pembinaan/penyuluhan kepada pengusaha dagang 

kecil dan menengah dalam pembuatan studi kelayakan usaha perdagangan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembuatan 

rekomendasi; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan Usaha 

Perdagangandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam 

rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan 

Usaha Perdagangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 

untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 
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(3) Seksi Ekspor dan Impor mempunyai tugas :  

a. merencanakan kegiatan Seksi Ekspor dan Impor berdasarkan rencana 

operasional Bidang Perdagangan dan ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugasSeksi 

Ekspor dan Impor; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ekspor dan 

Impor sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ekspor dan Impor 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari 

kesalahan; 

e. menyiapkan kegiatan pembinaan dan bimbingan pengelolaan usaha 

perdagangan ekspor impor sesuai dengan ketentuanyang berlaku agar 

tercapainya peningkatan ekspor; 

f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kegiatan ekspor impor sesuai 

ketentuan yang berlaku agar tercapainya informasi yang akurat; 

g. menyiapkan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan melaksanakan 

pemeriksaan lapangan kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ekspor dan Impor 

dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan 

kinerja dimasa mendatang; 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ekspor dan 

Impor sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

  

(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan. 
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Pasal  231 

 

(1) Bidang Kerjasama dan Perlindungan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kerjasama dan 

Perlindungan berdasarkan rencana program Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi dilingkungan Bidang 

Kerjasama dan Perlindungan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung 

jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif 

dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan 

Bidang Kerjasama dan Perlindungan sesuai peraturan dan prosedur yang 

berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kerjasama dan 

Perlindungan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan operasional tugas-tugas Bidang sesuai 

dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai 

sesuai rencana; 

f. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan serta 

pemberdayaan konsumen sesuai prosedur yang berlaku agar pelaku usaha 

dan konsumen mengerti akan hak dan kewajibannya; 

g. melaksanakan  pelayanan pembinaan urusan kemetrologian sesuai 

ketentuan yang berlaku agar tercipatnya tertib ukur; 

h. melaksanakan pemantauan dan memberikan informasi harga, serta 

distribusi komoditas bahan pokok dan barang strategis sesuai ketentuan 

yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan bahan pokok dan barang 

strategis; 

i. melaksanakan fasilitasi kerjasama strategis Bidang Perindustrian dan 

Perdagangan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan 

produktivitas Industri Kecil dan Menengah; 

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kerjasama dan Perlindungan 

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas 

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang 

akan datang; 
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k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kerjasama dan Perlindungan 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai 

akuntabilitas Bidang Kerjasama dan Perlindungan; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

(2) Bidang Kerjasama dan Perlindungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan melalui Sekretaris. 

 

Pasal  232 

 

Bidang Kerjasama dan Perlindungan terdiri dari : 

a. Seksi Kerjasama dan Distribusi; 

b. Seksi Perlindungan Konsumen; dan 

c. Seksi Metrologi dan Standarisasi. 

 

Pasal  233 

 

(1) Seksi  Kerjasama dan Distribusi mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan Seksi  Kerjasama dan Distribusi berdasarkan 

rencana operasionalBidang Kerjasama dan Perlindungan dan ketentuan 

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugasSeksi  

Kerjasama dan Distribusi; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi  Kerjasama 

dan Distribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi  Kerjasama dan 

Distribusi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 

terhindar dari kesalahan; 

e. menyiapkan rencana teknis perhitungan kebutuhan bahan pokok agar 

terciptanya persediaan bahan pokok dalam satu tahun; 
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f. melaksanakan pendataan kebutuhan mata dagangan bahan pokok dan 

strategis serta potensi hasil produksi daerah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku agar terpenuhinya kebutuhan bahan pokok dan strategis; 

g. melaksanakan monitoring secara berkala perkembangan stok dan harga di 

pasar tradisional dan distributor sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar 

terciptanya persediaan stok yang aman; 

h. melaksanakanpromosi hasil industri dan perdagangan dalam rangka 

fasilitasi kerjasama strategis antara produsen dengan distributor sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku agar terjalinnya kerjasama; 

i. menginformasikan kepada masyarakat melalui mass media tentang 

monitoring harga sembilan bahan pokok dan barang strategis pada pasar 

tradisional secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar 

terciptanya informasi harga yang jelas; 

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi  Kerjasama dan 

Distribusi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka 

perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi  Kerjasama dan 

Distribusi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

(2) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas :  

a. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen berdasarkan 

rencana operasional Bidang Kerjasama dan Perlindungan dan ketentuan 

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugasSeksi 

Perlindungan Konsumen; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Perlindungan 

Konsumen sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan 

Konsumen sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 

terhindar dari kesalahan; 
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e. menyiapkan bahan petunjuk teknis bimbingan dan pembinaan perlindungan 

serta pemberdayaan konsumen kepada pelaku usaha dan konsumen 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaku usaha dan konsumen 

mengerti akan hak dan kewajibannya; 

f. melakukan pengawasan peredaran barang dan jasa bersama tim terkait 

kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaku 

usaha membuat dan menjual barang memiliki kualitas yang baik; 

g. melaksanakan koordinasi operasional kegiatan  Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga 

pengaduan yang dilakukan oleh konsumen dapat diselesaikan tepat waktu; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Perlindungan 

Konsumen dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka 

perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Perlindungan 

Konsumen sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

(3) Seksi Metrologi dan Standarisasi mempunyai tugas :  

a. merencanakan kegiatan Seksi Metrologi dan Standarisasi berdasarkan 

rencana operasional Bidang Kerjasama dan Perlindungan dan ketentuan 

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugasSeksi 

Metrologi dan Standarisasi; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Metrologi dan 

Standarisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Metrologi dan 

Standarisasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 

terhindar dari kesalahan; 

e. melaksanakan pembinaan kepada usaha dagang di Bidang Metrologi 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari penyimpangan; 
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f. memberikan informasi tentang tera ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan 

Perlengkapannya) seuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

pemahaman pelaku usaha; 

g. menyiapkan lokasi kegiatan pelaksanaan tera ulang UTTP sesuai 

kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. menyusun program pelaksanaan kegiatan kemetrologian melalui koordinasi 

dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. mengadakan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian standar 

UTTP dengan instansi terkait melalui rapat koordinasi untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

j. menyusun program pembinaan dan pengawasan UTTP kepada pelaku 

usaha sesuai dengan aturan yang berlaku agar tercapainya tertib ukur; 

k. melaksanakan pendataan jumlah alat-alat UTTP yang ditera ulang atau 

yang belum ditera sesuai dengan prosedur sebagai perencanaan kegiatan; 

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Metrologi dan 

Standarisasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam 

rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Metrologi dan 

Standarisasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk 

pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kerjasama dan 

Perlindungan. 

 

1.4.  Sumber Daya Manusia (SDM) 

Untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat diperlukan dukungan 

aparatur yang memiliki profesional, adaftif respontif, tanggap dan aspiratif serta yang 

memadai, peralatan/sarana yang lengkap serta organisasi dan manajemen yang kondusif. 

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan 

perindustrian dan Perdagangan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar 

didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 48 orang personel, terdiri dari 

PNS 47 orang  dan Tenaga Harian Lepas 1 orang (Data per Desember 2016).  

Perkembangan keadaan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

tabel berikut. 



LAKIP DISPERINDAG  DENPASAR TA. 2016 

 

 27 

Tabel 1. Perkembangan Pegawai Berdasar Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

 

Optimalisasi pegawai dapat berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena 

mayoritas pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar berada pada usia 

optimal, yaitu pada rentang 25 s/d 57 tahun. Keadaan pegawai apabila dianalisis berdasarkan 

usia dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2. Perkembangan Keadaan Pegawai berdasarkan usia 

No Usia 
Tahun 

2015 2016 

1 ≤ 25 - - 

2 26 - 35 4 4 

3 36 - 45 15 15 

4 46 - 56 24 23 

5 > 56 3 3 

Total 46 45 
 

Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar 

berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3. Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan 
Tahun 

2015 2016 

1 Magister 7 7 

2 Sarjana 22 22 

3 Diploma 2 2 

4 SLTA 12 11 

5 SLTP 1 1 

6 SD 2 2 

Total 46 45 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa SDM yang ada di Lingkungan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Denpasar sudah baik, dengan persentase 64,44% berpendidikan S-1 dan 

S-2. Diharapkan persentase ini akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang sebagai 

bentuk peningkatan kualitas SDM di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.  

Dilihat dari golongan, pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Denpasar, sebagian besar merupakan pegawai dengan golongan III, yaitu sebesar 55,56%.  

 

 

 

No Jenis Kelamin 
Tahun 

2015 2016 

1 Laki-Laki 26 26 

2 Perempuan 20 19 

Total 46 45 
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Tabel 4. Keadaan Pegawai Berdasar Golongan 

No Golongan 
Tahun 

2015 2016 

1 I 3 3 

2 II 10 10 

3 III 26 25 

4 IV 7 7 

5 THL - - 

Total 46 45 

 

1.5 Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dikelola Dinas Perindag Kota Denpasar Tahun Anggaran 

2016 dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 5. Sarana dan Prasarana 

No. Jenis / Nama Barang Jumlah 

1 Kendaraan roda 4 5 

2 Kendaraan roda 2 19 

3 Komputer 27 

4 Mesin ketik 3 

5 Laptop dan Notebook 12 

6 Printer 24 

7 Kalkulator 14 

 

F. Keuangan 

 

Dana yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 14.362.480.401,- 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.039.431.733,- 

2. Belanja Langsung sebesar Rp. 10.323.048.668,- terdiri dari : 

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.784.182.428,- 

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 642.675.500,- 

c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 90.894.900,- 

d. Penguatan Sistem Industri Berbasis Teknologi Rp. 919.956.900,- 

e. Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing 

Industri Rp. 136.705.500,- 
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f. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan Rp. 

445.213.000,- 

g. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Rp. 256.670.400,- 

h. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Rp. 285.431.550,- 

i. Penyediaan Sarana Informasi yang dapat di Akses Masyarakat Rp. 49.321.000,- 

j. Sosialisasi Undang-undang dan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dalam 

rangka Tertib Niaga Rp. 100.475.400,- 

k. Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Rp. 285.899.400,- 

l. Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Rp. 76.908.400,- 

m. Terbentuknya UPTD Metrologi Rp. 6.939.800,- 

n. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor Rp. 

63.782.000,- 

o. Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait/asosiasi/ 

pengusaha Rp. 77.422.700,- 

p. Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional Rp. 449.500.450,- 

q. Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan Rp. 168.034.200,- 

r. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Rp. 74.440.000,- 

s. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Rp. 210.324.100,- 

t. Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menegah Rp. 63.205.100,- 

u. Pengembangan Pasar dan Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang 

Strategis Lainnya di Pasar Tradisional dan Distributor Rp. 115.479.000,- 

v. Sosialisasi Informasi Peningkatan Potensi Pasar Industri Kreatif Rp. 271.423.000,- 

w. Peningkatan Inovasi Produk Lokal Rp. 816.734.440,- 

x. Pembinaan Pengelola Usaha Pedagang Pasar Tradisional Rp. 2.931.429.500,- 
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BAB II 
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

 

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 ini, mengacu pada 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN 

Nomor 239/1X/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan perubahan outline pada Bab II dengan 

menyampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU)  serta dokumen Penetapan Kinerja tahun 2016. 

 

2.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

Tujuan pembangunan perindustrian dan perdagangan telah ditetapkan dan dituangkan 

dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. Hal ini 

memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan telah disusun dalam suatu kebijakan yang 

bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan 

dalam kerangka kinerja pembangunan harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan 

tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi 

ketercapaian tujuan pembangunan tersebut dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU). 

Pada dasarnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dalam 

merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja mengacu pada Indikator Kinerja 

Utama RPJMD Kota  Denpasar Tahun 2016-2021.  IKU merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah Kota Denpasar yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 

2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Kota  Denpasar Tahun 

2016-2021. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Denpasar maka indikator yang dipakai dalam Kinerja Utama adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 6. IKU  DISPERINDAG  Tahun 2016 

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 Prosentase pertumbuhan IKM di 

Kota Denpasar 

% 1,3 1,34 103,08 

2 Prosentase peningkatan 

perdagangan dalam dan luar negeri 

Kota Denpasar 

% 0,5 0,36 72 

3 Prosentase penurunan pengaduan 

masyarakat 

% 1,0 0,74 74 
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4 Prosentase peningkatan UTTP yang 

bertanda tera syah 

% 8 8,031 100,39 

 

2.2 RENCANA STRATEGIS 

Pada prinsipnya Perencanaan Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Denpasar Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari 

Kebijaksanaan dan Program Pemerintah Kota  Denpasar dan merupakan landasan serta 

pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparat Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang 

mungkin timbul.  

Dengan demikian, Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan 

landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai 

dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan Perindustrian dan Perdagangan  serta 

tujuan dan sasaran pembangunan daerah.  Disamping itu juga dimaksudkan untuk 

mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara 

selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat 

didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.  

 

2.2.1 VISI Pemerintah Kota Denpasar 

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan. Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2021 yaitu : 

 

 

 

 

2.2.2 MISI Pemerintah Kota Denpasar 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi . Misi Pemerintah Kota Denpasar sebagai berikut : 

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali. 

2. Pemberdayaan masyakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal. 

3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good 

governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement). 

4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu 

pada ekonomi kerakyatan. 

 

“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan” 
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5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya 

berdasarkan Tri Hita Karana. 

 

2.2.3 Tujuan dan Sasaran  

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. 

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan 

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 

waktu 5 tahun ke depan. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar 

adalah : 

1. Mewujudkan aparatur dan masyarakat indag yang produktif dan berkualitas; 

2. Meningkatkan pembinaan terhadap UKM; 

3. Meningkatkan kualitas produksi indag yang mampu bersaing di pasar global; 

4. Meningkatkan peluang usaha bagi para pelaku usaha; 

5. Menciptakan unit usaha yang kuat; 

6. Meningkatkan pemasaran; 

7. Meningkatkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen; 

8. Meningkatkan penataan kawasan perindustrian dan perdagangan. 

 

Dengan sasaran : 

a. Meningkatnya pembinaan terhadap UKM; 

b. Berfungsinya Pusat Promosi dan Informasi Bisnis; 

c. Meningkatnya jumlah UKM; 

d. Meningkatnya jumlah unit usaha IKM yang produktif; 

e. Menigkatkan jenis industri; 

f. Meningkatkan inovasi produk IKM ; 

g. Terwujudnya sentra – sentra industri potensial; 

h. Meningkatknya kemampuan pelaku usaha dalam rangka pengembangan kesempatan 

kerja dan berusaha; 

i. Terciptanya tertib hukum, niaga, ukur bagi konsumen dan pelaku usaha; 

j. Tertatanya kawasaan perdagangan; 

k. Meningkatnya nilai Ekspor. 

 

2.2.4. Strategi dan Kebijakan 

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana 

tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. 

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk 

melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. 
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Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar 

A. Perdagangan 

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan bidang 

urusan Perdagangan periode 2016-2021 antara lain: 

(1) Meningkatkan perdagangan dalam negeri melalui:  

a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, swalayan dan pasar modern, tanda 

daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB), surat tanda 

pendaftaran waralaba (STPW), surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol 

golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. 

b. Mengoptimalkan sarana informasi untuk mengakses informasi pasar dalam rangka 

pemasaran produk-produk potensial. 

c. Mengembangkan jaringan usaha dan kerjasama dengan pelaku usaha baik dalam 

maupun  luar negeri untuk berinvestasi bagi pengembangan ekonomi daerah. 

d. Mengoptimalkan produk unggulan daerah yang potensial dengan memanfaatkan 

potensi pasar. 

(2) Meningkatkan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan 

distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya. 

(3) Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan 

menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan usaha kecil 

dan sektor informal (usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan). 

(4) Meningkatkan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan 

masyarakat. 

(5) Meningkatkan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat 

Daerah. 

(6) Meningkatkan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang 

penting di tingkat pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang 

dampaknya dalam Daerah. 

(7) Meningkatkan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah Kota Denpasar dalam 

melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi 

di wilayah kerjanya. 

(8) Meningkatkan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, 

pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan. 

(9) Meningkatkan penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah 

provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).  

(10) Meningkatkan penyelenggaraan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan 

pengawasan. 

(11) Meningkatkan fungsi dan kedudukan asosiasi industri dan pedagang untuk 

memperkuat posisi tawar. 

(12) Peningkatan sumber daya manusia dalam segi manajemen dan kualitas produk. 
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(13) Peningkatan informasi pasar guna menunjang dan mendapatkan peluang pasar yang 

lebih luas. 

(14) Mengembangkan pusat perdagangan yang lebih kondusif guna menampung dan 

memasarkan produk hasil kerajinan. 

(15) Peningkatan kualitas pelayanan. 

 

B. Perindustrian 

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan bidang 

urusan Perindustrian periode 2016-2021 antara lain: 

(1) Meningkatkan pengembangan perencanaan pembangunan industri dan meningkatkan 

SDM dunia usaha untuk mengembangkan potensi perindustrian daerah. 

(2) Mengembangkan produk-produk komoditi ekspor hasil industri kecil unggulan daerah 

khususnya industri sandang. 

(3) Meningkatkan kualitas produk industri untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui 

peningkatan kemampuan dan penerapan teknologi. 

(4) Meningkatkan pelayanan penerbitan ijin IUI dan IPUI kecil dan menengah dan 

pelaporan informasi industri kecil dan menengah. 

(5) Meningkatkan promosi untuk industri. 

 

Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar 

a. Mengembangan kemampuan SDM Aparatur ; 

b. Mengembangkan kemampuan UKM; 

c. Menerapkan teknologi industri; 

d. Penguatan struktur industri; 

e. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; 

f. Meningkatkan perlindungan konsumen; 

g. Menyebarkan kawasan perdagangan yang berwawasan lingkungan. 

 

2.2.5.  Sasaran, Program, dan Kegiatan  

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya 

pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan 

kegiatan prioritas.  

 Program yang disusun oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota  Denpasar 

merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas 

Perindustrian dan perdagangan Kota   Denpasar yang selanjutnya dijabarkan kedalam 

beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-

masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. 
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  Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas untuk 

menunjang pencapaian misi Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut: 

1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

2. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 

3. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

4. Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 

5. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

6. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 

7. Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial 

 

Program penunjang untuk pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Denpasar antara lain : 

 

a. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen administrasi 

pemerintahan dan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan 

Administrasi Perkantoran. 

 

b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR  

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan guna 

mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta 

pelayanan publik sesuai dengan kemampuan daerah. Program ini dilaksanakan melalui 

kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

 

c. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR  

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur 

sehingga diharapkan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya secara cepat, tepat, tertib, serta 

kinerja yang optimal. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur. 

 

 

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2016 menguraikan target kinerja yang hendak 

dicapai selama tahun 2016, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran 

tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2016-2021. Target kinerja pada tingkat 

sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam 

pencapaian visi misi seperti terlihat pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT Tahun 2016) 

dibawah ini . 

Tabel 7. RKT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016 



LAKIP DISPERINDAG  DENPASAR TA. 2016 

 

 36 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 

Peningkatan kualitas 
pelayanan publik 

Prosentase tersedianya pelayanan administrator 
perkantoran 

100 % 

        

Peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur 

Prosentase tersedianya sarana dan prasarana 
perkantoran 

100 % 

        

Peningkatan profesionalisme 
aparatur 

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya 
aparatur 

100 % 

        

Perlindungan Konsumen dan 
Pengamanan Perdagangan 

Prosentase produsen / pelaku usaha yang meningkat 
pemahamannya terhadap perlindungan konsumen 

80 % 

  Prosentase kelompok masyarakat yang meningkat 
pemahamannya terhadap perllindungan konsumen 

80 % 

        

  Prosentase penyelesaian kasus-kasus yang masuk ke 
BPSK 

90 % 

        

  Prosentase peningkatan UTTP yang bertanda tera syah 8 % 

        

  Prosentase pemahamam pelaku usaha tentang 
kemetrologian 

78 % 

        

  Terlaksananya kegiatan Ukuran Takaran Timbangan 
dan Perlengkapannya di Kota Denpasar 

48 kali 

        

Peningkatan dan 
Pengembangan Ekspor 

Prosentase peningkatan pemahaman dan 
pengetahuan tentang kebijakan penyederhanaan 
prosedur dan dokumen ekspor dan impor 

70 % 

        

  Prosentase peningkatan sinergitas program dan 
kegiatan bidang perdagangan 

65 % 

        

  - Prosentase peningkatan penjualan pelaku usaha yang 
mengikuti pameran 

30 % 

  - Prosentase peningkatan pemahaman peserta 
pelatihan 

80 % 

        

Efisiensi Perdagangan Dalam 
Negeri 

Jumlah kesepakatan kerjasama di bidang industri dan 
perdagangan yang ditetapkan 

8 kese
pak
atan 

        

  - Prosentase bertambahnya anggota e-Commerce 
yang tergabung dalam www.balidenpasartrading.com 

14 % 

  - Prosentase peningkatan pengetahuan anggota e-
Commerce melalui pelatihan Trading of Branding 
Design 

80 % 

        

  - Prosentase peningkatan penjualan pelaku usaha yang 
mengikuti pameran 

50 % 
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  - Prosentase peningkatan pemberdayaan UKM dan 
kualitas SDM 

80 % 

        

  Tersebarnya informasi harga kebutuhan bahan pokok 
melalui media informasi masyarakat 

3 med
ia 

        

  Prosentase peningkatan penjualan industri penerbitan 30 % 

        

  Prosentase peningkatan daya tarik remaja mengikuti 
pemilihan duta endek 

20 % 

  - Prosentase peningkatan penjualan pelaku usaha yang 
mengikuti pameran 

50 % 

        

  - Prosentase peningkatan pemahaman pengelolaan 
usaha dan sarana pasar 

80 % 

  - Prosentase pasar yang direvitalisasi 0,03 % 

        

Peningkatan Kapasitas IPTEK 
Sistem Produksi 

Prosentase tersedianya fasilitas sarana dan prasarana 
sebagai penunjang kegiatan Pengembangan 
Kemampuan Industri Berbasis Teknologi 

100 % 

        

  - Prosentase IKM yang menerapkan GKM 100 % 

  - Prosentase IKM yang menerapkan GMP 100 % 

  - Prosentase IKM yang mendapat solusi untuk 
perbaikan manajemen perusahaan 

100 % 

  - Prosentase peningkatan pemahaman dalam menjaga 
mutu hasil produksi yang dihasilkan para IKM melalui 
GKM 

80 % 

        

Pengembangan Industri Kecil 
dan Menengah 

- Prosentase peningkatan penjualan produk industri 25 % 

  - Prosentase peningkatan pemahaman peserta 
sarasehen tentang Rahina Tumpek Landep 

95 % 

        

Peningkatan Kemampuan 
Teknologi Industri 

- Prosentase peningkatan kemampuan IKM yang 
mendapatkan pelatihan 

80 % 

        

  -Prosentase peningkatan kemampuan IKM yang 
memiliki desain produk, desain kemasan dan merek 
produk yang berkualitas 

80 % 

  - Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan 
melalui Denpasar Desain Center 

50 ora
ng 

        

Pengembangan Sentra-sentra 
Industri Potensial 

Prosentase peningkatan industri baru yang 
berkembang di Kota Denpasar 

1,3 % 
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Implementasi rencana strategis tahun 2016-2021 untuk tahun 2016 mencakup 

pelaksanaan 24 kegiatan dalam 10 program dengan total anggaran Rp. 11.497.812.100,- 

 

 

2.4.  PERJANJIAN KINERJA (PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2016 

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ 

kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target 

kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini SKPD 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar menyusun penetapan kinerja setelah 

menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA 2016 dan ditandatangani oleh Walikota 

Denpasar dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. 

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang 

mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan 

anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, 

laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. 

Pernyataan Penetapan Kinerja dan Formulir Penetapan Kinerja SKPD Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran. 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999, Keputusan 

Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 

tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar diukur berdasarkan 

Tingkat Pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada 

program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan 

Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan 

realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan 

Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil 

pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian sasaran. 

3.1. Metode Pengukuran Kinerja 

  Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai 

berikut: 

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau 

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan 

rumus: 

 

Realisasi  Realisasi 

 Capaian indikator kinerja =    x  100%   

     Rencana 

 

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau 

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan 

rumus: 

 

       Rencana – (Realisasi – Rencana) 
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Capaian indikator kinerja =         x  100% 

          Rencana 

 

Atau: 

 

 

 (2 x Rencana) – Realisasi 

  Capaian indikator kinerja =                  x 100% 

        Rencana 

 

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi 

atas kinerja, maka evaluasi kinerja tersebut juga menyajikan perbandingan dengan capaian 

kinerja pada tahun sebelumnya.  

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2016 

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui 

pengukuran tingkat pencapaian IKU, dan kinerja sasaran (PK) yang merupakan tingkat 

pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan, sebagaimana 

dituangkan dalam IKU dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian 

sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan 

sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran 

Kinerja.  

 

3.2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN 

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan rumus capaian 

kinerja pada form capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja kegiatan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Denpasar tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

Tabel 8. Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Denpasar Tahun  2016 
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No Sasaran Strategis %

1 2 6

1 Peningkatan kualitas pelayanan 

publik

100 % 100 % 100,00%

2 Peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur

100 % 100 % 100,00%

3 Peningkatan profesionalisme 

aparatur

100 % 100 % 100,00%

4 Perlindungan Konsumen dan 

Pengamanan Perdagangan

80 % 80 % 100,00%

80 % 80 % 100,00%

90 % 92 % 102,22%

8 % 8,031 % 100,39%

48 kali 48 kali 100,00%Terlaksananya kegiatan Ukuran Takaran Timbangan dan 

Perlengkapannya di Kota Denpasar

Indikator Kinerja Target

Prosentase tersedianya sarana dan prasarana 

perkantoran

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya 

aparatur

Prosentase peningkatan UTTP yang bertanda tera syah

Prosentase produsen / pelaku usaha yang meningkat 

pemahamannya terhadap perlindungan konsumen

Prosentase kelompok masyarakat yang meningkat 

pemahamannya terhadap perllindungan konsumen

Prosentase penyelesaian kasus-kasus yang masuk ke 

BPSK

Realisasi

53

Prosentase tersedianya pelayanan administrator 

perkantoran

4
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No Sasaran Strategis %

1 2 6

5 Peningkatan dan 

Pengembangan Ekspor

70 % 70 % 100,00%

65 % 65 % 100,00%

30 % 29,76 % 99,20%

80 % 80 % 100,00%

6 Peningkatan Efisiensi 

Perdagangan Dalam Negeri

8 kesepa

katan

8 kesepa

katan

100,00%

14 % 13,11 % 93,62%

80 % 80 % 100,00%

30 % 29,83 % 99,43%

80 % 76 % 95,00%

80 % 80 % 100,00%

0,06 % 0,06 % 100,00%

3 media 3 media 100,00%

30 % 29,94 % 99,80%

20 % 20 % 100,00%

80 % 80 % 100,00%

0,03 % 0,03 % 100,00%

7 Peningkatan Kapasitas IPTEK 

Sistem Produksi

100 % 100 % 100,00%

100 % 100 % 100,00%

100 % 100 % 100,00%

100 % 100 % 100,00%

80 % 80 % 100,00%

8 Pengembangan Industri Kecil 

dan Menengah

25 % 25,3 % 101,20%

95 % 95 % 100,00%

9 Peningkatan Kemampuan 

Teknologi Industri

80 % 80 % 100,00%

80 % 80 % 100,00%

150 orang 157 orang 104,67%

-Prosentase peningkatan kemampuan IKM yang 

memiliki desain produk, desain kemasan dan merek 

produk yang berkualitas

- Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan 

melalui Denpasar Desain Center

- Prosentase peningkatan penjualan produk industri

- Prosentase peningkatan pemahaman peserta 

sarasehen tentang Rahina Tumpek Landep

- Prosentase peningkatan kemampuan IKM yang 

mendapatkan pelatihan

- Prosentase pasar yang direvitalisasi

Prosentase tersedianya fasilitas sarana dan prasarana 

sebagai penunjang kegiatan Pengembangan 

Kemampuan Industri Berbasis Teknologi

- Prosentase IKM yang menerapkan GKM

- Prosentase IKM yang menerapkan GMP

- Prosentase IKM yang mendapat solusi untuk 

perbaikan manajemen perusahaan

- Prosentase peningkatan pemahaman dalam menjaga 

mutu hasil produksi yang dihasilkan para IKM melalui 

GKM

- Prosentase peningkatan kualitas pedagang di pasar 

tradisional / pasar rakyat

Tersebarnya informasi harga kebutuhan bahan pokok 

melalui media informasi masyarakat

Prosentase peningkatan penjualan industri penerbitan

- Prosentase peningkatan daya tarik remaja mengikuti 

pemilihan duta endek

- Prosentase peningkatan pemahaman pengelolaan 

usaha dan sarana pasar

- Prosentase bertambahnya anggota e-Commerce yang 

tergabung dalam www.balidenpasartrading.com

- Prosentase peningkatan pengetahuan anggota e-

Commerce melalui pelatihan Trading of Branding 

Design

- Prosentase peningkatan penjualan pelaku usaha yang 

mengikuti pameran

- Prosentase pelaku usaha yang mengurus ijin usaha di 

Kota Denpasar

- Prosentase peningkatan pemberdayaan UKM dan 

kualitas SDM

Prosentase peningkatan sinergitas program dan 

kegiatan bidang perdagangan

- Prosentase peningkatan penjualan pelaku usaha yang 

mengikuti pameran

- Prosentase peningkatan pemahaman peserta 

pelatihan

Jumlah kesepakatan kerjasama di bidang industri dan 

perdagangan yang ditetapkan

Prosentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan 

tentang kebijakan penyederhanaan prosedur dan 

dokumen ekspor dan impor

3 4 5

Indikator Kinerja Target Realisasi
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No Sasaran Strategis %

1 2 6

10 Pengembangan Sentra-sentra 

Industri Potensial

1,3 % 1,34 % 103,08%Prosentase peningkatan industri baru yang 

berkembang di Kota Denpasar

3 4 5

Indikator Kinerja Target Realisasi

 

  Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2016  rata-rata 100,45 %. 

 

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Pada tahun 2016, untuk melaksanakan 10 program 24 kegiatan, Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Denpasar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.497.812.100,- 

yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD 

Kabupaten  Denpasar. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2016 

terealisasi sebesar Rp. 10.323.048.668,- (89,78%). Meskipun realisasi fisik nya 100%, namun 

realisasi keuangan  tidak mencapai 100% disebabkan oleh karena adanya beberapa efisiensi 

penggunaannya seperti di perjalanan dinas, makan minum rapat/kegiatan, dan sebagainya. 

Adapun rincian dana tersebut diuraikan dibawah ini. 

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1) Kegiatan  : Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Alokasi Anggaran : Rp. 1.928.036.350,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 1.784.182.428,- ;  92,54%  

b) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

1) Kegiatan  : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Alokasi Anggaran : Rp. 700.933.250,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 642.675.500,-  ; 91,69% 

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

1) Kegiatan  : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Alokasi Anggaran : Rp. 100.000.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 90.894.900,-  ; 90,89% 

d) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

1) Kegiatan  : Sosialisasi Undang-undang dan Pengawasan Peredaran 

Barang dan Jasa Dalam Rangka Tertib Niaga 

Alokasi Anggaran : Rp. 102.513.500,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 100.475.400,- ; 98,01% 

2) Kegiatan  : Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Alokasi Anggaran : Rp. 408.076.900,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 285.899.400,-  ;  70,06% 

3) Kegiatan  : Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya 

(UTTP) 
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Alokasi Anggaran : Rp. 78.659.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 76.908.400,-  ;  97,77%  

4) Kegiatan  : Terbentuknya UPTD Metrologi 

Alokasi Anggaran : Rp. 81.939.800,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 6.939.800,-  ;  8,47% 

e) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 

1) Kegiatan  : Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan 

Dokumen Ekspor Impor 

Alokasi Anggaran : Rp. 67.682.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 63.782.000,-  ; 94,24% 

2) Kegiatan  : Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan 

Instansi terkait/asosiasi/pengusaha 

Alokasi Anggaran : Rp. 103.380.500,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 77.422.700,-  ; 74,89% 

3) Kegiatan  : Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional 

Alokasi Anggaran : Rp. 547.870.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 449.500.450,-   82,05% 

f) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 

1) Kegiatan  : Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan 

Alokasi Anggaran : Rp. 192.484.500,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 168.034.200,-     87,30%  

2) Kegiatan  : Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi 

Perdagangan 

Alokasi Anggaran : Rp. 197.240.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 74.440.000,-  37,74% 

3) Kegiatan  : Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 

Negeri 

Alokasi Anggaran : Rp. 211.404.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 210.324.100,-  99,49% 

4) Kegiatan  : Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menegah 

Alokasi Anggaran : Rp. 80.268.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 63.205.100,-     78,74% 

5) Kegiatan  : Pengembangan Pasar dan Monitoring Harga Kebutuhan 

Bahan Pokok dan Barang Strategis Lainnya di Pasar 

Tradisional dan Distributor 

Alokasi Anggaran : Rp. 120.399.000,- 
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Realisasi Anggaran : Rp. 115.479.000,-   95,91% 

6) Kegiatan  : Sosialisasi Informasi Peningkatan Potensi Pasar Industri 

Kreatif 

Alokasi Anggaran : Rp. 273.303.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 271.423.000,-  99,31% 

7) Kegiatan  : Peningkatan Inovasi Produk Lokal 

Alokasi Anggaran : Rp. 822.364.250,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 816.734.440,-  99,32% 

8) Kegiatan  : Pembinaan Pengelolaan Usaha Pedagang Pasar 

Tradisional 

Alokasi Anggaran : Rp. 3.276.555.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 2.931.429.500,-  89,47% 

g) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 

1) Kegiatan  : Penguatan Sistem Industri Berbasis Teknologi 

Alokasi Anggaran : Rp. 955.000.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 919.956.900,-  96,33%  

9) Kegiatan  : Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk 

Mendorong Daya Saing Industri 

Alokasi Anggaran : Rp. 139.937.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 136.705.500,-  97,69% 

h) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

1) Kegiatan  : Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Berbasis 

Budaya Unggulan 

Alokasi Anggaran : Rp. 455.991.500,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 445.213.000,-  97,64% 

i) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 

1) Kegiatan  : Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 

Alokasi Anggaran : Rp. 304.678.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 256.670.400,-  84,24% 

2) Kegiatan  : Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri 

Alokasi Anggaran : Rp. 299.735.550,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 285.431.550,-  95,23% 

j) Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial 

1) Kegiatan  : Penyediaan Sarana Informasi yang dapat di Akses 

Masyarakat 

Alokasi Anggaran : Rp. 49.361.000,- 
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Realisasi Anggaran : Rp. 49.321.000,-  99,92% 

Berdasarkan data hasil dari capaian IKU, pengukuran kinerja kegiatan, keuangan  

dan pencapaian sasaran maka diperoleh Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 95,34%. Bila dibandingkan 

dengan Tingkat Capaian Kinerja pada tahun 2015 sebesar 97,55% maka di tahun 2016 

mengalami penurunan sebesar 2,21%. Hal ini disebabkan karena ada lima kegiatan berjalan 

kurang sesuai dengan rencana yang diharapkan. Kegiatan tersebut adalah : 

1. Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan dalam 

meningkatkan jumlah anggota e-Commerce tidak mencapai target. Hal ini 

disebabkan karena : 

- IKM di Kota Denpasar sebagian besar belum siap untuk masuk menjadi 

anggota. 

- Kurangnya jumlah hasil produksi dari IKM Kota Denpasar untuk ditampilkan 

ke web e-Commerce. 

2. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri kurang 

melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya dalam memiliki ijin 

usaha. 

3. Terdapat tiga kegiatan berupa pameran yang bertujuan untuk promosi dan 

penyebarluasan hasil produk-produk industri dan kerajinan mengalami kendala 

dimana pada saat event dilaksanakan terjadi kelesuan ekonomi yang 

menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. 

Dari sisi keuangan terdapat tiga kegiatan yang penyerapan anggarannya dibawah 

75% dimana realisasi fisiknya juga tidak bisa terlaksana sesuai rencana. Kegiatan tersebut 

adalah : 

1. Kegiatan Terbentuknya UPTD Metrologi, dianggarkan sebesar Rp. 

246.939.800,- yang mencakup pembuatan DED gedung UPTD Metrologi dan 

Penyusunan Kajian Akademis. Namun karena terjadi pemotongan dana alokasi 

umum (DAU) anggaran kegiatan ini menjadi sebesar Rp. 81.939.800,- dimana 

hanya terealisasi sebesar Rp. 6.939.800,- atau 8,47%. Hal ini disebabkan 

karena penyusunan Kajian Akademis tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 2 

bulan saja. 

2. Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 

dianggarkan sebesar Rp. 197.240.000,- terealisasi sebesar Rp. 74.440.000,- 

atau 37,74%. Hal ini disebabkan karena penundaan pameran dagang di luar 

daerah sehingga belanja perjalanan dinas luar dinas, belanja transportasi dan 

akomodasi, belanja dekorasi dan belanja sewa gedung tidak direalisasi. 
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3. Kegiatan Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, realisasi 

anggaran sebesar Rp. 285.899.400,- atau 70,06% dari anggaran keseluruhan 

sebesar Rp. 408.076.900,-. Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana urusan Perlindungan 

Konsumen menjadi kewenangan Provinsi sehingga kegiatan BPSK hanya 

dilaksanakan sampai bulan Semptember 2016. 

Walaupun terdapat lima kegiatan yang tidak mencapai target yang direncanakan, 

kegiatan-kegiatan lain dalam pelaksanaannya sudah dapat mencapai sesuai target yang 

direncanakan bahkan ada yang tercapai melebihi dari target. Kerberhasilan tersebut diperoleh 

dari beberapa dukungan antara lain : 

1. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada. 

2. Memaksimalkan potensi sumber daya aparatur yang ada. 

3. Penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. 

4. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian dan tanggungjawab. 

Pencapaian akuntabilitas kinerja diatas tidak dapat dilepaskan dari beberapa 

hambatan yaitu : 

1. Perencanaan kegiatan yang kurang matang. 

2. Sumber daya manusia yang belum memadai baik kualitas maupun kuantitas 

serta penempatannya yang kurang proporsional. 

3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. 

4. Penentuan rencana tingkat capaian belum mendasarkan pada data yang akurat 

(valid). 

Untuk itu perlu adanya antisipasi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk 

tahun yang akan datang dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan kinerja Dinas 

Perindag Kota Denpasar yaitu dengan : 

1. Perencanaan kegiatan secara matang. 

2. Penempatan dan penambahan personalia (SDM) secara proporsional dan 

professional sesuai analisa beban kerja. 

3. Adanya sarana dan prasarana yang memadai. 

4. Adanya anggaran dana yang cukup. 

5. Penyediaan data yang valid. 

 

Berikut disampaikan beberapa realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar pada tahun 2016 ini. 

1) Bidang Perindustrian 

Kegiatan Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) pada Kegiatan Pengembangan dan 

Penerapan Manajemen Mutu Untuk Mendorong Daya Saing Industri di Kota Denpasar 

dilaksanakan untuk memaplikasikan atau menerapkan teknik Pengendalian Mutu 

Terpadu (PMT) di perusahaannya. 
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Dengan melakukan penerapan GKM di perusahaan, maka pengusaha industri kecil akan 

mampu untuk meningkatkan kualitas hasil produksinya. Dari hasil penerapan GKM di 

perusahaan diharapkan pengusaha industri kecil dapat melanjutkan pelaksanaan 

penerapan GKM secara berkesinambungan sehingga dapat menjamin stabilitas mutu 

produk di pasaran. 

Kegiatan Sosialisasi Good Manufacturing Pratece (GMP) pada Kegiatan Pengembangan 

dan Penerapan Manajemen Mutu Untuk Mendorong Daya Saing Industri di Kota 

Denpasar dilaksanakan sebagai wujud implementaasi SK Menteri Perindustrian Nomor 

75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik 

(GMP). 

Dengan melakukan Sosialisasi GMP di perusahaan, maka pengusaha industri kecil akan 

mampu untuk meningkatkan kualitas hasil produksinya sebagai jaminan bahwa produk 

pangan layak untuk di konsumsi masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Bidang Perdagangan 

Dalam sambutannya Menpar RI Arief Yahya memberikan apresiasi penyelenggaraan 

Denpasar Festival Tahun 2016 sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisman ke Bali, 

menjelang liburan akhir tahun. Terlebih Bali gencar menggelar event-event menarik 

diantaranya Denpasar Festival, sejak digelar tahun 2008 dengan nama Gajah Mada 

Town Festival. 

Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan penyelenggaraan 

Denpasar Festival berawal dari keinginan untuk mengingat kembali masa lalu suasana 

Jalan Gajahmada sebagai pusat ajang kreativitas warga Denpasar. Semangat dan 

gairah kreatifitas masyarakat Kota Denpasar menginspirasi Pemerintah Kota Denpasar 
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untuk membuat dan menggendakan Gajahmada Town Festival menjadi even kalender 

tahunan sebagai aktualisasi terhadap dinamisasi peran serta masyarakat pada 

pelaksanaan tahun ke 2 Gajahmada Town Festival berubah menjadi Denpasar Festival. 

IA Selly Dharmawijaya Mantra Ka Dekranasda Kota Denpasar didampingi oleh 

Kadisperindag Kota Denpasar (Drs I Wayan Gatra, MSi) dan I Gusti Ayu Laxmy 

Saraswaty, SS. M.Hum mengatakan bahwa Kegiatan Pesona Endek Kota Denpasar 

dalam launching Denpasar Festival Tahun 2016 adalah mengangkat potensi besar yang 

dimiliki oleh Kota Denpasar dimana Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen terus 

menerus mengembangkan dan mengkampayekan penggunaan produksi dalam negeri 

salah satunya ” Tenun Ikat Bali ” yaitu ” ENDEK” merupakan warisan budaya yang 

harus dijaga, dilestarikan dan dikembangkan tanpa menghilangkan ciri khasnya yang 

memiliki nilai yang sangat tinggi yang telah dapat diterima di kalangan masyarakat dan 

generasi muda sehingga memberikan kontribusi yang baik kepada para perajin melalui 

program ” SAVE OUR HERITAGE ” sehingga kain endek menjadi fashion icon untuk 

generasi mendatang. 

Kain adat ” Endek: merupakan produk unggulan Kota Denpasar sejak jaman dulu yang 

kaya akan motif, warna serta mempunyai ciri khas masing-masing motif, desain sesuai 

filosofi dari kain endek dengan tagline ’ENDEK KITA PUNYA KITA PAKAI DAN KITA 

BANGGA” 

Pagelaran busana Pesona Endek Kota Denpasar menampilkan karya desainer dan 

perajin Kota Denpasar yaitu : Anom Mayun, Tude Togog, Chaterine Sutajaya, Rhea 

Cempaka dan choreography by : Iam Model and Talent Management. Pesona Endek 

Kota Denpasar didukung sepenuhnya oleh Bank Indonesia, BPD Bali, BNI Kanwil 

Denpasar, Hotel Inna Bali, Bank BRI Kanwil Renon Denpasar. Organised by : 

Disperindag Kota Denpasar dan Dekranasda Kota Denpasar. 

Serangkaian Denpasar Festival Tahun 2016 diselenggarakan Lomba Busana Seragam 

Endek Guru-Guru Taman Kanak-Kanak Se-Kota Denpasar tanggal 29 Desember 2016, 

Fashion Show Duta Endek Kota Denpasar, Pameran Kerajinan, Pameran Pesona Endek 

Kota Denpasar. 
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3) Bidang Kerjasama dan Perlindungan 

Anggota BPSK Kota Denpasar secara rutin terlibat dalam kegiatan-kegiatan 

perlindungan konsumen sekaligus untuk melakukan pengawasan terhadap 

pencantuman klausula baku di pasar-pasar tradisional dan toko modern yang 

dilaksanakan oleh Disperindag Kota Denpasar sebagai berikut : 

a. Penanganan dan Penyelesaian kasus-kasus sengketa konsumen 

b. Anggota Tim Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Kota Denpasar. 

c. Menjadi Narasumber dalam Penyuluhan Perlindungan Konsumen pada 

Sekolah-Sekolah di Kota Denpasar. 

Anggota BPSK secara rutin menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Forum diskusi dan Seminar Perlindungan Konsumen yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah (Kementrian Perdagangan dan Disperindag Provinsi Bali) 

b. Menjadi Narasumber dalam Kuliah Lapangan untuk Mata Kuliah Hukum 

Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum UNJ (Universitas Jember). 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

Demikian LAKIP Dinas Perindag Kota Denpasar Tahun 2016 dalam rangka 

mempertanggungjawabkan dan mengukur kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 

Anggaran 2016. 

Terlepas dari keberhasilan yang diuraikan pada BAB III, kegagalan yang ada perlu 

segera ditindak lanjuti dengan mencari pemecahan permasalahannya, dan segera mengambil 

kebijakan untuk mensikapi kendala utama sehingga dapat memperbaiki kinerja Dinas 

Perindag Kota Denpasar pada tahun yang akan datang. 

Oleh karena itu strategi atau langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 

anggaran berikutnya agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan sesuai 

target yang ingin dicapai, perlu dilakukan : 

1. Perencanaan Program Kegiatan secara komprehensif. 

2. Penempatan dan penambahan personalia (SDM) secara proporsional dan 

professional sesuai analisa beban kerja, untuk instansi Dinas Perindag Kota 

Denpasar. 

3. Adanya anggaran dana yang cukup. 

4. Tersedianya data yang valid. 

Laporan ini diharapkan dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk pimpinan, staf, dan 

masyarakat luas yang membutuhkannya. LAKIP Tahun 2016 ini juga akan digunakan sebagai 

alat observasi untuk melakukan instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. 

Akhirnya dengan menyadari kekurangan yang ada, kiranya dapat memotivasi Dinas 

Perindag Kota Denpasar untuk melakukan pembenahan dan perbaikan di tahun yang akan 

datang.  

 

 

 

 


