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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 2015, 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 2015 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai 

program kerja pada tahun 2015, 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 2015 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, 15 Februari 2016 

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 2014 dan 2015. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar  pada Tahun 2015 mendapat 

alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung Rp 4.162.219.500,-  dan Belanja Langsung Rp. 

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

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

Desember 2015 terealisasi sebesar Rp. 3.929.891.616,- (94,42%) untuk Belanja Tidak 

langsung sedangkan untuk Belanja Langsung Rp. 7.750.908.314,- (95,80%). 

Tahun 2015 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran 

Renstra 2011-2015. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut dijabarkan dalam 10 

(sepuluh) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan. 

Program tahun anggaran 2015 sebanyak 10 (sepuluh) program dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian kinerja program sebesar 

98,29 % 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian kinerja program 

sebesar 98,33 % 

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan capaian kinerja program 

sebesar 96,83 % 

4. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan capaian kinerja 

program sebesar 97,36 % 

5. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan capaian kinerja program sebesar 

91,85 % 

6. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan capaian kinerja program 

sebesar 99,21 % 

7. Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi dengan capaian kinerja program 

sebesar 96,25 % 

8. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan capaian kinerja program 

sebesar 99,72 % 

9. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan capaian kinerja program 

sebesar 98,39 % 
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10. Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial dengan capaian kinerja program 

sebesar 99,25 % 

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 97,55 %. Pencapaian 

akuntabilitas kinerja Dinas Perindag Kota Denpasar, pada tahun 2014 sebesar 97,83 %. Untuk 

capaian tahun 2015 sebesar 97,55 %. Artinya terjadi penurunan capaian dari tahun 

sebelumnya sebesar 0,28 %. 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% walaupun 

realisasi fisiknya masih bisa terlaksana sesuai rencana. Sedangkan dari sisi kinerja terdapat 

dua 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 2015 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; 
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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 2015).  

Perkembangan keadaan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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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 

2014 2015 

1 ≤ 25 - - 

2 26 - 35 5 4 

3 36 - 45 18 15 

4 46 - 56 25 24 

5 > 56 - 3 

Total 48 46 
 

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 

2014 2015 

1 Magister 6 7 

2 Sarjana 24 22 

3 Diploma 2 2 

4 SLTA 13 12 

5 SLTP 1 1 

6 SD 2 2 

Total 48 46 

 

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

Perdagangan Kota Denpasar sudah baik, dengan persentase 63,04% berpendidikan S-1 dan 

S-2. Hal ini meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 62,50%. 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 56,52%.  

 

 

No Jenis Kelamin 
Tahun 

2014 2015 

1 Laki-Laki 28 26 

2 Perempuan 20 20 

Total 48 46 
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Tabel 4. Keadaan Pegawai Berdasar Golongan 

No Golongan 
Tahun 

2014 2015 

1 I 3 3 

2 II 11 10 

3 III 27 26 

4 IV 6 7 

5 THL 1 - 

Total 48 46 

 

1.5 Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dikelola Dinas Perindag Kota Denpasar Tahun Anggaran 

2015 dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 5. Sarana dan Prasarana 

No. Jenis / Nama Barang Jumlah 

1 Kendaraan roda 4 4 

2 Kendaraan roda 2 17 

3 Komputer 41 

4 Mesin ketik 4 

5 Laptop dan Notebook 14 

6 Printer 24 

7 Kalkulator 14 

 

F. Keuangan 

 

Dana yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 11.680.799.930,- 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.929.891.616,- 

2. Belanja Langsung sebesar Rp. 7.750.908.314,- terdiri dari : 

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.918.465.814,- 

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 753.983.650,- 

c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 28.100.000,- 

d. Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing 

Industri Rp. 223.810.600,- 
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e. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya 

Rp. 201.987.450,- 

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

544.842.800,- 

g. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Rp. 135.522.500,- 

h. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Rp. 550.442.650,- 

i. Penyediaan Sarana Informasi yang dapat di Akses Masyarakat Rp. 172.555.140,- 

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

rangka Tertib Niaga Rp. 93.832.000,- 

k. Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Rp. 279.349.800,- 

l. Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Rp. 61.329.200,- 

m. Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri Rp. 

26.678.800,- 

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

35.695.000,- 

o. Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan Rp. 19.140.000,- 

p. Membangun Jejaring dengan Eksportir Rp. 16.760.000,- 

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

pengusaha Rp. 20.664.000,- 

r. Pengembangan Kluster Produk Ekspor Rp. 7.534.000,- 

s. Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional Rp. 692.748.800,- 

t. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Rp. 203.457.200,- 

u. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Rp. 187.280.400,- 

v. Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menegah Rp. 120.273.605,- 

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

Strategis Lainnya di Pasar Tradisional dan Distributor Rp. 100.969.000,- 

x. Sosialisasi Informasi Peningkatan Potensi Pasar Industri Kreatif Rp. 251.840.950,- 

y. Peningkatan Inovasi Produk Lokal Rp. 605.606.400,- 

z. Pembinaan Pengelola Usaha Pedagang Pasar Tradisional Rp. 394.512.255,- 

aa. Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Produsen dengan Distributor Rp. 

103.526.300,- 
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BAB II 
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

 

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 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 2015. 

 

2.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

Tujuan pembangunan Perindustrian dan perdagangan telah ditetapkan dan dituangkan 

dalam pernyataan visi dan misi. 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 2010-2015.  IKU merupakan dokumen perencanaan 

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

2010-2015 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Kota  Denpasar Tahun 

2010-2015. Karena visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar adalah 

Terwujudnya sektor usaha indag yang maju, tangguh dan mandiri, maka indikator yang dipakai 

dalam Kinerja Utama adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 6. IKU  DISPERINDAG  Tahun 2015 

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 Prosentase pertumbuhan IKM di 

Kota Denpasar 

% 1,3 1,4 107,70 

2 Prosentase peningkatan 

perdagangan dalam dan luar negeri 

Kota Denpasar 

% 0,5 0,4 80 

3 Prosentase penurunan pengaduan 

masyarakat 

% 3,5 3,5 100 
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4 Prosentase peningkatan UTTP yang 

bertanda tera syah 

% 8 8 100 

 

2.2 RENCANA STRATEGIS 

Pada prinsipnya Perencanaan Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Denpasar Tahun 2011-2015 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 2011 – 2015 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  

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan. Visi DISPERINDAG  Denpasar tahun 2011-2015 yaitu : 

 

 

 

 

 

2.2.2 MISI 

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

mewujudkan visi . Misi Disperindag  Denpasar sebagai berikut : 

MISI 1 :   

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor industri dan perdagangan yang 

profesional. 

MISI 2 :  

 Mewujudkan budaya industri dan perdagangan yang kuat diera globalisasi 

MISI 3 :  

“Terwujudnya sektor usaha indag yang maju, tangguh dan mandiri yang dilandasi 

budaya kreatif , berbasis ekonomi kerakyatan” 
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Menumbuhkan budaya industri dan perdagangan di lingkungan masyarakat serta 
melestarikan industri dan perdagangan yang berbasis budaya  

MISI 4:   

Mewujudkan industri dan Perdagangan yang berwawasan lingkungan. 

MISI 5 :  

Meingkatkan akses pasar yang seluas-luasnya 

MISI 6 :  

Mewujudkan konsumen yang mandiri  

 

 

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. Meningkatkan mutu produksi dan produktivitas perindustrian dan perdagangan  untuk 

memenuhi pasar. 

2. Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha dibidang perindustrian dan 

perdagangan.  

3. Mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK bidang perindustriadn dan perdagangan 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

4. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok sentra industri. 

5. Memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan 

lingkungan. 

 

Dengan sasaran : 

1. Tercapainya ketersediaan produk industri dan perdagangan untuk mencukupi kebutuhan 

masyarakat.  

2. Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas 

industri yang berdaya saing  

3. Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan SDA, produksi dan daya dukung lingkungan 

secara optimal. 

 

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. Memanfaatkan teknologi dan SDM yang tersedia untuk mengelola SDA yang ada 

secara optimal, guna meningkatkan produksi dan produktivitas secara berkelanjutan. 

b. Memanfaatkan peranan lembaga penelitian yang ada serta mengoptimalkan 

penggunaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kualitas SDM aparatur. 

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas industri  yang berdaya saing melalui investasi, 

pemanfaatan teknologi dan penggunaan input yang memadai serta memanfaatkan  

sarana prasarana yang ada. 

d. Membangun pola pemberdayaan masyarakat secara partisipatif sehingga terbentuk 

industri  yang mandiri, partisipatif, dan dinamis sekaligus mampu memberikan 

lapangan kerja dibidang 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. 

  Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas 

berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut: 
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VISI 
Terwujudnya sektor usaha indag yang maju, tangguh dan mandiri 

yang dilandasi budaya kreatif, berbasis ekonomi kerakyatan 

MISI 1 
Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) 
sektor industri dan perdagangan yang 
profesional 

MISI 2 
Mewujudkan struktur industri dan 
perdagangan yang kuat diera globalisasi 

MISI 3 dan 4 
o Menumbuhkan budaya industri dan 

perdagangan yang kreatif di lingkungan 
masyarakat serta melestarikan industri dan 
perdagangan yang berbasis budaya 
unggulan 

o Mewujudkan industri dan perdagangan yang 
berwawasan lingkungan 

TUJUAN 1 
o Mewujudkan aparatur dan masyarakat 

indag yang produktif dan berkualitas 

o Meningkatkan pembinaan terhadap 
UKM 

TUJUAN 2 
o Meningkatkan kualitas produksi indag 

yang mampu bersaing di pasar global 
o Menciptakan unit usaha yang kuat 

SASARAN 1 
o Meningkatnya pembinaan terhadap 

UKM 
o Tertatanya kawasaan perdagangan 

SASARAN 2 
o Meningkatnya jumlah unit usaha IKM 

yang produktif 
o Meningkatkan jenis industri 
o Terwujudnya sentra – sentra industri 

potensial 
o Tertatanya kawasaan perdagangan 

INDIKATOR SASARAN 1 
o Meningkatnya kualitas pelayanan 

kepada masyarakat 

INDIKATOR SASARAN 2 
o Omset 

PROGRAM 
o Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 
o Peningkatan Kemampuan Teknologi 

Industri 
o Peningkatan Efisensi Perdagangan 

dalam Negeri 

PROGRAM 
o Penataan Struktur Industri 
o Pengembangan Sentra-sentra Industri 

Potensial 
o Peningkatan Efisensi Perdagangan 

dalam Negeri 

SASARAN 3 
o Meningkatnya jumlah UKM 
o Meningkatkan inovasi produk IKM 
o Meningkatknya kemampuan pelaku 

usaha dalam rangka pengembangan 
kesempatan kerja dan berusaha 

INDIKATOR SASARAN 3 
o Produksi Kerajinan 
o Produksi Komoditi ekspor 
o Bertambahnya industri kreatif 

PROGRAM 
o Pengembangan Industri Kecil dan 

Menengah 
o Peningkatan Kemampuan Teknologi 

Industri 
o Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem 

Produksi 

TUJUAN 3 
o Meningkatkan kualitas produksi indag 

yang mampu bersaing di pasar global 
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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 

VISI 
Terwujudnya sektor usaha indag yang maju, tangguh dan mandiri 

yang dilandasi budaya kreatif, berbasis ekonomi kerakyatan 

MISI 5 
Meningkatkan akses pasar yang seluas-
luasnya 

MISI 6 
Mewujudkan konsumen yang mandiri 

TUJUAN 1 
Meningkatkan pemasaran 

TUJUAN 3 
Meningkatkan perlindungan hukum bagi 
pelaku usaha dan konsumen 

SASARAN 1 
Meningkatnya nilai Ekspor 

SASARAN 3 
Terciptanya tertib hukum, niaga, ukur bagi 
konsumen dan pelaku usaha 

INDIKATOR SASARAN 1 
Omset 

INDIKATOR SASARAN 3 
Jumlah penyelesaian kasus melalui BPSK 

PROGRAM 
o Peningkatan dan Pengembangan 

Ekspor 
o Peningkatan Efisensi Perdagangan 

dalam Negeri 

PROGRAM 
o Perlindungan Konsumen dan 

Pengamanan Perdagangan 
o Peningkatan Efisensi Perdagangan 

dalam Negeri 
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kinerja yang optimal. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur. 

 

 

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2015 menguraikan target kinerja yang hendak 

dicapai selama tahun 2015, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran 

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

Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2011-2015. 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 2015) 

dibawah ini . 

Tabel 7. RKT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2015 

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 % 

        

Peningkatan dan 
Pengembangan Ekspor 

Prosentase peningkatan informasi peluang pasar 
perdagangan luar negeri melalui seminar 

70 % 

        

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

70 % 

        

  Prosentase peningkatan jumlah pengusaha potensi 
unggulan dan pengusaha ekspor 

2,5 % 
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  Prosentase peningkatan pemahaman dan 
pengetahuan tentang daya saing usaha terhadap iklim 
investasi perdagangan berpotensi ekspor 

70 % 

        

  Prosentase peningkatan sinergitas program dan 
kegiatan bidang perdagangan 

65 % 

        

  Prosentase peningkatan pemahaman eksportir dalam 
pengembangan kluster produk ekspor 

75 % 

        

  - Prosentase peningkatan penjualan pelaku usaha yang 
mengikuti pameran 

30 % 

  - Prosentase peningkatan pemahaman peserta 
pelatihan 

80 % 

        

Efisiensi Perdagangan Dalam 
Negeri 

- 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 % 

        

  - Prosentase peningkatan pemberdayaan UKM dan 
kualitas SDM 

80 % 

  - Prosentase peningkatan pendapatan pemilik warung 
yang direvitalisasi 

40 % 

        

  Tersebarnya informasi harga kebutuhan bahan pokok 
melalui media informasi masyarakat 

3 media 

        

  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 % 

        

  Jumlah kesepakatan kerjasama di bidang industri dan 
perdagangan yang ditetapkan 

10 kesepakatan 

        

Peningkatan Kapasitas IPTEK - Prosentase IKM yang menerapkan GKM 100 % 
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Sistem Produksi 

  - 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 perajin yang memanfaatkan bantuan 
peralatan yang diberikan oleh pemerintah 

100 % 

        

  - 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 orang 

  - Peningkatan jumlah peserta lomba yang berinovasi 
baik 

40 orang 

        

Pengembangan Sentra-sentra 
Industri Potensial 

Prosentase peningkatan industri baru yang 
berkembang di Kota Denpasar 

1,3 % 

 

Implementasi rencana strategis tahun 2011-2015 untuk tahun 2015 mencakup 

pelaksanaan 27 kegiatan dalam 10 program dengan total anggaran Rp. 7.750.908.314,- 

 

2.4.  PERJANJIAN KINERJA (PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2015 

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 2015 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 2015 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) 

Capaian indikator kinerja =         x  100% 

          Rencana 

 

Atau: 
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 (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 2015 

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 2015 adalah sebagai berikut: 

Tabel 8. Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Denpasar Tahun  2015 

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 % 100 % 111,11%

8 % 8 % 100,00%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

Prosentase tersedianya sarana dan prasarana 

perkantoran

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya 

aparatur

3

Prosentase tersedianya pelayanan administrator 

perkantoran

4

Indikator Kinerja Target Realisasi

5
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No Sasaran Strategis %

1 2 6

5 Peningkatan dan 

Pengembangan Ekspor

70 % 70 % 100,00%

70 % 70 % 100,00%

2,5 % 2,68 % 107,20%

70 % 70 % 100,00%

65 % 65 % 100,00%

75 % 75 % 100,00%

30 % 30 % 100,00%

80 % 80 % 100,00%

6 Peningkatan Efisiensi 

Perdagangan Dalam Negeri

14 % 15,02 % 107,29%

80 % 80 % 100,00%

50 % 58,31 % 116,62%

80 % 80 % 100,00%

40 % 40 % 100,00%

3 media 3 media 100,00%

30 % 27,3 % 91,00%

20 % 20 % 100,00%

50 % 57,95 % 115,90%

80 % 80 % 100,00%

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

10 kesepakat

an

7 kesepakat

an

70,00%

7 Peningkatan Kapasitas IPTEK 

Sistem Produksi

100 % 100 % 100,00%

100 % 100 % 100,00%

100 % 100 % 100,00%

80 % 80 % 100,00%

Jumlah kesepakatan kerjasama di bidang industri dan 

perdagangan yang ditetapkan

- 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 penjualan industri penerbitan

Prosentase peningkatan daya tarik remaja mengikuti 

pemilihan duta endek

- Prosentase peningkatan penjualan pelaku usaha yang 

mengikuti pameran

- Prosentase peningkatan pemahaman pengelolaan 

usaha dan sarana pasar

- Prosentase pasar yang direvitalisasi

- Prosentase peningkatan pengetahuan anggota e-

Commerce melalui pelatihan Trading of Branding 

Design

- Prosentase peningkatan penjualan pelaku usaha yang 

mengikuti pameran

- Prosentase peningkatan pemberdayaan UKM dan 

kualitas SDM

- Prosentase peningkatan pendapatan pemilik warung 

yang direvitalisasi

Tersebarnya informasi harga kebutuhan bahan pokok 

melalui media informasi masyarakat

Prosentase peningkatan pemahaman eksportir dalam 

pengembangan kluster produk ekspor

- Prosentase peningkatan penjualan pelaku usaha yang 

mengikuti pameran

- Prosentase peningkatan pemahaman peserta 

pelatihan

- Prosentase bertambahnya anggota e-Commerce yang 

tergabung dalam www.balidenpasartrading.com

Prosentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan 

tentang kebijakan penyederhanaan prosedur dan 

dokumen ekspor dan impor

Prosentase peningkatan jumlah pengusaha potensi 

unggulan dan pengusaha ekspor

Prosentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan 

tentang daya saing usaha terhadap iklim investasi 

perdagangan berpotensi ekspor

Prosentase peningkatan sinergitas program dan 

kegiatan bidang perdagangan

Prosentase peningkatan informasi peluang pasar 

perdagangan luar negeri melalui seminar

3 4 5

Indikator Kinerja Target Realisasi
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No Sasaran Strategis %

1 2 6

8 Pengembangan Industri Kecil 

dan Menengah

100 % 100 % 100,00%

25 % 25,15 % 100,60%

95 % 95 % 100,00%

9 Peningkatan Kemampuan 

Teknologi Industri

80 % 80 % 100,00%

80 % 80 % 100,00%

150 orang 168 orang 112,00%

40 orang 38 orang 95,00%

10 Pengembangan Sentra-sentra 

Industri Potensial

1,3 % 1,42 % 109,23%Prosentase peningkatan industri baru yang 

berkembang di Kota Denpasar

- Prosentase peningkatan kemampuan IKM yang 

mendapatkan pelatihan

-Prosentase peningkatan kemampuan IKM yang 

memiliki desain produk, desain kemasan dan merek 

produk yang berkualitas

- Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan 

melalui Denpasar Desain Center

- Peningkatan jumlah peserta lomba yang berinovasi 

baik

- Prosentase perajin yang memanfaatkan bantuan 

peralatan yang diberikan oleh pemerintah

- Prosentase peningkatan penjualan produk industri

- Prosentase peningkatan pemahaman peserta 

sarasehen tentang Rahina Tumpek Landep

3 4 5

Indikator Kinerja Target Realisasi

 

  Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2015  rata-rata 101,50 %. 

 

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Pada tahun 2015, untuk melaksanakan 10 program 27 kegiatan, Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Denpasar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.090.649.850,- 

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

Kabupaten  Denpasar. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2015 

terealisasi sebesar Rp.   7.750.908.314,- (95,80%). 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. 1.986.564.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 1.918.465.814,- ;  96,57%  

b) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

1) Kegiatan  : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Alokasi Anggaran : Rp. 780.065.500,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 753.983.650,-  ; 96,66% 

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

1) Kegiatan  : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Alokasi Anggaran : Rp. 30.000.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 28.100.000,-  ; 93,67% 
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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. 94.763.500,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 93.832.000,- ; 99,02% 

2) Kegiatan  : Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Alokasi Anggaran : Rp. 293.059.300,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 279.349.800,-  ;  95,32% 

3) Kegiatan  : Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya 

(UTTP) 

Alokasi Anggaran : Rp. 71.209.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 61.329.200,-  ;  86,13% 

e) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 

1) Kegiatan : Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan 

Luar Negeri 

Alokasi Anggaran : Rp. 37.690.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 26.678.800,-     ; 70,78% 

2) Kegiatan  : Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan 

Dokumen Ekspor Impor 

Alokasi Anggaran : Rp. 35.715.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 35.695.000,-  ; 99,94% 

3) Kegiatan  : Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan 

Alokasi Anggaran : Rp. 19.400.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 19.140.000,-   98,66% 

4) Kegiatan : Membangun Jejaring dengan Eksportir 

Alokasi Anggaran : Rp. 28.455.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 16.760.000,-     ; 58,90% 

5) Kegiatan  : Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan 

Instansi terkait/asosiasi/pengusaha 

Alokasi Anggaran : Rp. 32.230.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 20.664.000,-  ; 64,11% 

6) Kegiatan  : Pengembangan Kluster Produk Ekspor 

Alokasi Anggaran : Rp. 7.545.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 7.534.000,-   99,85% 

7) Kegiatan  : Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional 

Alokasi Anggaran : Rp. 750.365.000,- 
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Realisasi Anggaran : Rp. 692.748.800,-   92,32% 

f) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 

1) Kegiatan  : Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi 

Perdagangan 

Alokasi Anggaran : Rp. 219.883.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 203.457.200,-     92,53% 

2) Kegiatan  : Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 

Negeri 

Alokasi Anggaran : Rp. 187.662.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 187.280.400,-  99,80% 

3) Kegiatan  : Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menegah 

Alokasi Anggaran : Rp. 128.805.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 120.273.605,-     93,38% 

4) Kegiatan  : Pengembangan Pasar dan Monitoring Harga Kebutuhan 

Bahan Pokok dan Barang Strategis Lainnya di Pasar 

Tradisional dan Distributor 

Alokasi Anggaran : Rp. 112.649.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 100.969.000,-   89,63% 

5) Kegiatan  : Sosialisasi Informasi Peningkatan Potensi Pasar Industri 

Kreatif 

Alokasi Anggaran : Rp. 252.885.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 251.840.950,- 99,59% 

6) Kegiatan  : Peningkatan Inovasi Produk Lokal 

Alokasi Anggaran : Rp. 610.475.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 605.606.400,-  99,20% 

7) Kegiatan  : Pembinaan Pengelolaan Usaha Pedagang Pasar 

Tradisional 

Alokasi Anggaran : Rp. 412.115.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 394.512.255,-  95,73% 

8) Kegiatan  : Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara 

Produsen dengan Distributor 

Alokasi Anggaran : Rp. 111.072.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 103.526.300,-  93,21% 

g) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 

1) Kegiatan  : Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk 

Mendorong Daya Saing Industri 
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Alokasi Anggaran : Rp. 241.951.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 223.810.600,-  92,50% 

h) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

1) Kegiatan  : Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap 

Pemanfaatan Sumber Daya 

Alokasi Anggaran : Rp. 203.322.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 201.987.450,-  99,34% 

2) Kegiatan  : Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Berbasis 

Budaya Unggulan 

Alokasi Anggaran : Rp. 550.429.000,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 544.842.800,-  98,99% 

i) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 

1) Kegiatan  : Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 

Alokasi Anggaran : Rp. 137.440.500,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 135.522.500,-  98,60% 

2) Kegiatan  : Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri 

Alokasi Anggaran : Rp. 579.714.550,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 550.442.650,-  94,95% 

j) Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial 

1) Kegiatan  : Penyediaan Sarana Informasi yang dapat di Akses 

Masyarakat 

Alokasi Anggaran : Rp. 175.185.500,- 

Realisasi Anggaran : Rp. 172.555.140,-  98,50% 

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 2015 sebesar 97,55%. Bila dibandingkan 

dengan Tingkat Capaian Kinerja pada tahun 2014 sebesar 97,83% maka di tahun 2015 

mengalami penurunan sebesar 0,28%. Hal ini disebabkan karena dua kegiatan berjalan 

kurang sesuai dengan rencana yang diharapkan. Kegiatan tersebut adalah : 

1. Sosialisasi Informasi Peningkatan Potensi Pasar Industri Kreatif berupa 

kegiatan pameran Denpasar Book Fair. Pada kegiatan ini tidak tercapainya 

sesuai target yang direncanakan, disebabkan oleh : 

- padatnya jadwal kegiatan sehingga pelaksanaan pameran Denpasar Book 

Fair harus dilaksanakan pada waktu yang tidak bertepatan dengan tahun 

ajaran baru. 

- adanya fenomena turunnya daya beli masyarakat. 
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2. Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Produsen dengan Distributor 

berupa kegiatan misi dagang ke daerah lain untuk pengembangan pemasaran 

hasil produksi dari Kota Denpasar. Pada kegiatan ini tidak tercapainya sesuai 

target yang direncanakan, disebabkan oleh : 

- Kurangnya minat pelaku usaha pada daerah yang didatangi terhadap hasil 

produksi Kota Denpasar yang dipasarkan melalui pelaksanaan misi dagang. 

Dari sisi keuangan terdapat tiga kegiatan yang penyerapan anggarannya dibawah 

75% walaupun realisasi fisiknya masih bisa terlaksana sesuai rencana. Hal tersebut 

disebabkan karena adanya surat edaran yang melarang mengadakan pertemuan di Hotel 

sehingga mengembalikan dana anggaran sewa gedung di hotel termasuk juga sisa anggaran 

makanan dan minumannya. 

Walaupun terdapat dua 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. 
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Berikut disampaikan beberapa realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar pada tahun 2015 ini. 

1) Bidang Perindustrian 

a. Pengembangan Dan Penerapan Manajemen Mutu Untuk Mendorong Daya Saing 

Industri 

i. Langkah kegiatan pelaksanaan meliputi: Pelatihan fasilitator GKM Perusahaan, 

seleksi perusahaan peserta pelatihan, pembentukan GKM di perusahaan, 

pembekalan atau pembinaan GKM, penyusunan risalah, penyiapan konvensi 

GKM Tingkat Provinsi Bali dan Tingkat Nasional. 

ii. Waktu dan Tempat Pelaksanaan penerapan GKM ditetapkan atau dipilih di 2 

(dua) perusahaan yaitu PT. Bali Tangi dan Pie Susu Komang. Pelaksanaan 

penerapan GKM selama 3 Bulan dengan 16 kali kunjungan (jadwal terlampir). 

iii. Pelatih/Instruktur/Fasilitator yang mendampingi dalam penerapan GKM di 2 

(dua) perusahaan yaitu Bapak Drs. I Dewa Dharendra Bk. Tek, M.Si dan Bapak 

I Nyoman Suardita SP. MM dari Dinas Perindag Propinsi Bali. 

iv. Materi penerapan GKM terdiri dari pembentukan kelompok, penyampaian teori, 

pengumpulan data, diskusi kelompok, penyusunan risalah, teknik presentasi 

dan konvensi. 

Hasil penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) di 2 (dua) perusahaan yaitu: 

i. Terbentuk kelompok atau gugus yang diberi nama GKM Rempah Wangi (PT. 

Bali Tangi) dan GKM Ko-Pieko (Pie Susu Komang). 

ii. Tersusun 2 (dua) risalah yaitu GKM Rempah Wangi dengan mengambil tema 

Meningkatkan Kualitas Produksi Botanical dengan judul risalah Mengurangi 

Bahan Botanical Potpouri Yang Pecah dan GKM Pie Susu Komang dengan 

mengambil tema Meningkatkan Kualitas Produksi Pie Susu.dengan judul risalah 

Mengurangi Pie Susu Yang Remuk. 

iii. Pada Konvensi Tingkat Propinsi Bali yang dilaksanakan pada tanggal 30 

September 2015 di Hotel Puri Nuansa Indah Jl. Waribang Denpasar yang 

diwakili GKM Rempah Wangi (PT. Bali Tangi) berhasil memperoleh Peringkat I 

dengan nilai 83,7. Selanjutnya GKM Rempah Wangi berhak mewakili Propinsi 

Bali pada Konvensi  Tingkat Nasional di Padang (Sumatra Barat) yang 

dilaksanakan tanggal 10 s/d 12 Nopember 2015 
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b. PELATIHAN MENJAHIT 

i. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan pelatihan menjahit dilaksanakan dari tanggal 9 s/d 16 Juni 

2015 selama 7 (tujuh) hari bertempat di Kantor Lurah Kesiman Jl. Wr. 

Supratman Denpasar.  

ii. Peserta 

Peserta pelatihan menjahit sebanyak 20 orang yang berasal dari masyarakat  

Kota Denpasar yang memiliki keinginan kuat untuk mengetahui dan mengeluti 

Dunia Fashion. 

iii. Pelatih/Instruktur  

Pelatih/Instruktur dalam pelatihan menjahit ini sebanyak 2 orang yaitu Ni Putu 

Yustrisnasari Dewi dari Kwace Bali dan Ida Ayu Sita Paramita.dari unsur 

swasta. 

iv. Materi  

Pelatihan Menjahit ini terdiri dari pecah pola dan praktek menjahit. 

 

HASIL PELATIHAN 

a. Para pelatih/instruktur di dalam menyajikan materi diberikan dengan bahasa 

yang mudah dimengerti hal ini karena instruktur sudah berpengalaman dan 

memiliki kemampuan dalam bidangnya. Oleh sebab itu materi yang disajikan 

dapat diterima dan dimengerti oleh peserta pelatihan. Ini dapat dilihat dari 

partisipasi para peserta pelatihan didalam mengajukan pertanyaan, usulan, 

masukan kepada instruktur dan hasil pelatihan. 

b. Dari 7 hari (tujuh) hari pelatihan dapat dibuat berbagai model pakaian seperti 

kebaya, baju atasan, rok dan lain-lain. 

 

             

 

c. PELATIHAN PANGAN 

i. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 Kelurahan Pedungan Kec. Denpasar Selatan dari  tanggal  2 s/d 3 Maret 

2015. 

 Desa Penatih Dangin Puri Kec. Denpasar Timur dari tanggal 6 s/d 7 Maret 

2015. 

 Kelurahan Pemecutan Kec. Denpasar Barat dari tanggal 9 s/d 10 Maret 

2015. 
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 Kelurahan Tonja Kec. Denpasar Utara dari tanggal 25 s/d 26 Maret 2015 

ii. Peserta 

Peserta pelatihan pangan sebanyak 15 orang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga 

yang ada di masing masing Kecamatan di Kota Denpasar.  

iii. Pelatih/Instruktur  

Pelatih/Instruktur dalam pelatihan pangan ini sebanyak 3 orang yaitu 

Annastasia R. Semara, Ni Made Suani dan Astuti Mujiasih dari unsur swasta. 

iv. Materi  

Pelatihan pangan ini terdiri dari teori dan praktek pengolahan pangan. 

 

HASIL PELATIHAN 

i. Para pelatih/instruktur di dalam menyajikan materi diberikan dengan bahasa 

yang mudah dimengerti hal ini karena instruktur sudah berpengalaman dan 

memiliki kemampuan dalam bidangnya. Oleh sebab itu materi yang disajikan 

dapat diterima dan dimengerti oleh peserta pelatihan. Ini dapat dilihat dari 

partisipasi para peserta pelatihan didalam mengajukan pertanyaan, usulan, 

masukan kepada instruktur dan hasil pelatihan. 

ii. Dari 8 (delapan) hari pelatihan dapat dibuat berbagai macam kue seperti kue 

bolu, kue brownise dan lain-lain. 

 

        

 

 

d. PELATIHAN KEMASAN  

i. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan pelatihan kemasan dimulai dari tanggal 22 Juni s/d  26 Juni 

2015 selama 5 (lima) hari bertempat di Gedung Denpasar Design Centre, Jl. 

Melati No. 31 Denpasar. 

ii. Peserta 

Peserta yang mengikuti pelatihan kemasan sebanyak 125 (seratus dua puluh 

lima) orang dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang ada di Kota Denpasar. 

iii. Pelatih/Instruktur 
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Pelatih/Instruktur dalam pelatihan kemasan ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu 

Daja Pamilu Arso Putra dari Praktisi Desain, Ni Luh Desi  In Diana Sari dari 

Dosen Desain dan Ni Made Ariyati dari konsultan Kemasan DDC. 

iv. Materi Pelatihan 

Materi pelatihan kemasan ini terdiri dari pengertian kemasan, klasifikasi 

kemasan, fungsi kemasan, bahan-bahan kemasan dan sifat-sifatnya, desain 

kemasan, pelabelan kemasan dan praktek kemasan. 

 

HASIL PELATIHAN 

i. Para pelatih/instruktur di dalam menyajikan materi diberikan dengan bahasa 

yang mudah dimengerti hal ini karena instruktur sudah berpengalaman dan 

memiliki kemampuan dalam bidangnya. Oleh sebab itu materi yang disajikan 

dapat diterima dan dimengerti oleh peserta pelatihan. Ini dapat dilihat dari 

partisipasi para peserta pelatihan didalam mengajukan pertanyaan, desain 

kemasan dan masukan kepada rumah kemasan. 

ii. Dari 5 (lima) hari pelaksanaan pelatihan kemasan peserta membuat dan 

melakukan pemesanan/order berbagai macam bentuk kemasan dan label 

kemasan sesuai dengan spesifikasi produk yang dimiliki masing-masing perajin. 

 

           

 

e. SOSIALISASI HKI 

i. Langkah kegiatan pelaksanaan meliputi : Penjajagan peserta, penjajagan 

narasumber (instruktur), penyiapan materi, administrasi dan sarana  lainnya. 

ii. Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Pelaksanaan Sosialisasi Tahun 2015 diselenggarakan 2 kali pertemuan seperti  

 Pertemuan I Di DDC (Denpasar Design Centre) di Jl. Melati No. 31 Denpasar 

selama 2 hari dari  tanggal  20 s/d 21 Mei 2015. 

 Pertemuan II Di DDC (Denpasar Design Centre) di Jl. Melati No. 31 

Denpasar selama 2 hari dari  tanggal  17 s/d 18 Juni 2015. 

iii. Peserta 

Peserta Sosialisasi HKI sebanyak 20 orang  dari perajin IKM seperti perajin IKM 

Pangan,   

iv. Narasumber 

Narasumber yang menyajikan adalah I Gusti Ngurah Agung Ade Panji Anom, 

SB dari dari Polda Bali, Isya Nalapraja, SH dari Kantor Wilayah Kementrian 

Hukum dan Ham Propinsi Bali I Ketut Darta, SH dari Konsultan DDC . 
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v. Materi  

Materi Sosialisasi HKI ini terdiri dari Hak Kekayaan Intelektual bagi UKM. 

Tindak Pidana HAKI dan penanganannya dan Advokasi. 

 

HASIL SOSIALISASI 

Para narasumber di dalam menyajikan materi diberikan dengan bahasa yang mudah 

dimengerti hal ini karena narasumber sudah berpengalaman dan memiliki 

kemampuan dalam bidangnya. Oleh sebab itu materi yang disajikan dapat diterima 

dan dimengerti oleh peserta sosialisasi HKI. Ini dapat dilihat dari partisipasi para 

peserta sosialisasi untuk  mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan 

kebutuhannya seperti pertanyaan tentang merk dan lainnya. 

           

 

f. PELATIHAN TENUN 

i. Langkah kegiatan pelaksanaan meliputi : Penjajagan peserta, penjajagan 

pelatih (instruktur), penjajagan tempat dan akomodasi pelatihan, penyiapan 

materi, administrasi dan sarana pelatihan lainnya. 

ii. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 Galeri Tenun Ananda di Jl. Noja I, Br. Merangi, Desa Kesiman Petilan, Kec. 

Denpasar Timur selama 15 hari dari  tanggal  29 s/d 16 Juni 2015. 

 Pertenunan Patra di Jl.  Trenggana, Kel. Penatih, Kec. Denpasar Timur 

selama 15 hari dari tanggal 12 s/d 29 Juni 2015. 

iii. Peserta 

Peserta pelatihan tenun sebanyak 15 orang  dari masyarakat umum yang 

berasal dari Desa Kesiman Petilan dan Kelurahan Penatih.  

iv. Pelatih/Instruktur  

Pelatih/Instruktur di Galeri Tenun Ananda adalah I Wayan Wirawan dan Ni 

Komang Riti dari unsur swasta dan di Pertenunan Patra adalah  I Gusti Made 

Arsawan dan Kadek  

v. Materi  

Materi pelatihan tenun ini terdiri dari praktek pemidangan/pempenan, 

pengikatan, pencelupan, pencoletan, pemapalan, perencanaan desain tenun 

ikat, penggambaran motif dan aplikasi ke benang. 

 

HASIL PELATIHAN 

i. Para pelatih/instruktur di dalam menyajikan materi diberikan dengan bahasa 

yang mudah dimengerti hal ini karena instruktur sudah berpengalaman dan 
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memiliki kemampuan dalam bidangnya. Oleh sebab itu materi yang disajikan 

dapat diterima dan dimengerti oleh peserta pelatihan. Ini dapat dilihat dari 

partisipasi para peserta pelatihan didalam mengajukan pertanyaan, usulan, 

masukan kepada instruktur dan hasil pelatihan. 

ii. Dari 15 (Lima belas) hari pelatihan dapat diselesaikan design di atas kertas, 

persiapan lusi untuk selanjutnya bisa dilaksanakan proses tenun untuk menjadi 

kain design endek dengan berbagai motif. 

        

 

g. PENERAPAN GOOD MANUFACTURING PRATICE (GMP) 

i. Langkah kegiatan pelaksanaan meliputi: seleksi perusahaan peserta penerapan 

GMP, pembekalan atau pembinaan GMP, penyusunan laporan penerapan di 

perusahaan yang terseleksi. 

ii. Waktu dan Tempat Pelaksanaan penerapan GMP ditetapkan atau dipilih di 

perusahaan UD. Lalah Manis (Pie Susu Baresta) dan Pelaksanaan penerapan 

GMP selama 4 hari dari tanggal 17 s/d 20 Nopember 2015 

iii. Narasumber dalam penerapan GMP yaitu IR. Nrisniati Indriassingsih dari unsur 

swasta. 

iv. Materi penerapan GMP terdiri dari penjelasan umum GMP, pengawasan bahan, 

pengawasan kontaminas, pemeliharaan program sanitasi, pengawasan praktek 

akhir dan diskusi penerapan. 

 

HASIL PENERAPAN 

Dari hasil diskusi antara karyawan dan pemilik perusahaan maka diharapkan dan 

direkomendasikan untuk : 

1. Karyawan wajib menggunakan masker pada saat bekerja. 

2. Karyawan wajib melakukan cuci tangan sebelem mulai bekerja  

3. Melakukan kebersihan terhadap peralatan dan tempat kerja setiap hari setelah 

dan sebelum bekerja. 

4. Melakukan pencatatan pada setiap tahapan proses untuk memudahkan telusur 

produk. 

5. Membuat prosedur peneriksaan produk yang beredar yang diduga 

menimbulkan bahaya. 

6. Membuat prosedur pembersihan terhadap mesin peralatan dan ruang kerja 

produksi. 
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7. Melakukan uji laboratorium terhadap produk dan air bersih untuk produksi 

secara berkala. 

 

           

 

h. PETINGET RAHINA TUMPEK LANDEP  

PELAKSANAAN KEGIATAN 

i. Peserta 

Kegiatan Petinget Rahina Tumpek landep melibatkan 88 orang peserta dengan 

fasilitas 45 stand ukuran 3 x 3 meter terdiri dari: 

 15 Stand untuk bursa keris dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. 

 24 stand untuk pameran Produk Pande Besi, Emas  perak Buku Agama 

Hindu dan kerajinan lainnya dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. 

 5 stand untuk kuliner sebagai pendukung kegiatan dengan jumlah peserta 8 

orang. 

 1 stand untuk panitia. 

 

ii. Acara 

Pembukaan 

Pembukaan Kegiatan Petinget Rahina Tumpek Landep dilaksanakan di Depan 

Musem Bali pada Hari/Tanggal : Senin, 11 Mei 20145 pukul 15.00 Wita yang 

dibuka secara resmi oleh Bapak Walikota Denpasar, dengan mengundang 

seluruh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, 

Pemerhati/Kolektir Keris, unsur akademisi, Tokoh Masyarakat dan lain-lain. 

Disela-sela acara pembukaan akan dipentaskan untuk pertama kalinya tarian 

kreasi baru yaitu Tari Baris Landep, yang menggambarkan kewibawaan Keris 

Bali sebagai lambang Taksu Keluhuran Budaya Nusantara. Tari Baris Landep 

ini diproduksi oleh Permana Art Studio bekerjasama dengan Diperindag Kota 

Denpasar. 

Kirab 

Pembukaan kegiatan Petinget Rahina Tumpek Landep ini ditandai dengan 

pelepasan peserta kirab dengan tema ” Taksu Spiritual Keris Pusaka Indonesia” 

yang melibatkan peguyuban Keris, tokoh masyarakat, Pecalang, perwakilan 

SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan dari unsur lainnya. 

Pameran Keris 
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Pameran Keris diadakan di dalam Gedung Museum Bali, Acara pameran keris 

ini oleh pemerhati dan Pecinta Keris di Denpasar dan luar Denpasar, dan 

didukung juga oleh Pecinta Keris dari luar daerah seperti Jawa, Madura, Malang 

dan lain-lain. Pameran Keris akan menampilkan keris koleksi milik kolektor 

keris, Tokoh masyarakat, Puri dan Griya, Pejabat Pemerintah dan komunitas 

keris lainnya. Jumlah keris yang dipamerkan kurang lebih 150 keris. 

Bursa Keris 

Diadakan di depan museum Bali (areal parkir) dengan melibatkan 30 orang 

pedagang keris dari Bali dan luar bali. 

Pameran Kerajinan produk Pande Besi, Emas Perak dan Kerajinan lainnya. 

Diadakan di depan areal parkir depan museum Bali dengan melibatkan 40 

orang peserta dari Kota Denpasar. 

Serasehan 

Diadakan pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2015 pukul 08.00 s/d 13.00 Wita 

di Aula Museum Bali dengan tema ”Memuliakan Keris  Pusaka , Mengapresiasi 

Nilai Spiritual” yang rencananya akan melibatkan 100 orang peserta dari SNKI 

Pusat, Budayawan, Seniman dan Pecinta Keris, SKPD Terkait, Unsur 

Akademisi, Bendesa Desa Pekraman se Kota Denpasar, Tokoh Agama dan 

Adat, STT, Mahasiswa, Pelajar, Swasta dan Pers.  

Dengan pembicara Dan moderator: 

 Prof. DR.Drs. I Nengah Dwija, M.S.i (Rektor IHDN Denpasar)  

 Makalah : Narasi Nilai dan Pilosofi. 

 Drs. Mangku Gde Sutama, M.S.i (Mangku Gede Pura Pande Tamblingan) 

 Makalah : Jelajah Taksu Spiritual Keris Pusaka. 

 Ir. I Wayan Meganada, M.Si (Ketua Sabha Upadesa Kota Denpasar) 

Makalah Manfaat dan Tantangan Revitalisasi Cerdas Tradisi Satu Keluarga 

Satu Keris dalam Perspektif Kekinian. 

 DR. Ida Bagus Rai Putra, M.Hum 

Selaku Moderator 

 

iii. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Petinget Rahina Tumpek Landep dilaksanakan di sebelah timur lapangan 

puputan (depan Museum Bali) dari tanggal 11 Mei s/d 13 Mei 2015. 

 

iv. Hiburan 

Untuk memeriahkan Kegiatan Petinget Rahina Tumpek Landep dan sekaligus 

untuk mensosialisasikan maksud dan tujuan dari kegiatan ini kepada 

masyarakat luas serta untuk menarik jumlah pengunjung, maka dipentaskan 

kesenian daerah seperti: 

 Wayang Joblar pada hari Senin 11 Mei 2015 Pkl. 20.00 Wita 
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 Bondres Celekontong Emas (Sengapl Cs) pada hari Selasa, 12 Mei 2015 

pukul 20.00 Wita 

 Bondres Dwi Mekar (Susi Cs) pada hari Rabu, 13 Mei 2015 pukul 20.00 

Wita.  

 

v. Hasil Penjualan 

Jika pada pameran ini ada produk yang terjual langsung (retail) itu adalah 

bukan tujuan utama, namun penyebaran informasi kepada masyarakat 

diharapkan nantinya akan ada relasi/buyer baru bagi perajin. Hasil penjualan 

langsung (retail) selama berlangsungnya kegiatan Petinget  Tumpek Landep 

adalah sebesar Rp.285.616.000,-  

         

 

2) Bidang Perdagangan 

a. SOSIALISASI INFORMASI PENINGKATAN POTENSI PASAR INDUSTRI KREATIF 

Pelaksanaan Denpasar Book Fair 2015 

Kamis 3 Desember 2015, diadakan pembukaan Denpasar Book Fair 2015 

bertempat di Kawasan Pendidikan, Pedestrian Jalan Kamboja Denpasar yang juga 

dalam rangka memperingati Hari Suci Saraswati dan sebagai kegiatan pra event 

Denpasar Festival. Denpasar Book Fair tahun ini mengusung tema "Spirit Saraswati 

Bangga Menjadi Anak Indonesia" yang dibuka secara resmi oleh Pejabat Walikota 

Denpasar A.A Gede Geriya, bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar I Made 

Muliawan Arya dan juga dihadiri ratusan siswa sekolah serta Pimpinan SKPD 

Pemkot Denpasar yang ditandai dengan penyiraman air didalam guci. 

Pejabat Walikota A.A Gede Geriya mengatakan event Denpasar Book Fair 

telah menjadi agenda rutin Pemerintah Kota Denpasar dalam menggali, 

melestarikan spirit dan filosofi Dewi Saraswati sebagai sumber dari segala ilmu 

pengetahuan. Denpasar Book Fair 2015 menampilkan berbagai kegiatan 

diantaranya menggelar bazaar buku, dan berbagai lomba dibidang pendidikan ini 

juga telah mampu menjadi event book fair terbesar kedua di Indoensia setelah 

Provinsi Jawa Timur. 

Kabid Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, 

yang juga merupakan Ketua Panitia Denpasar Book Fair 2015 I.A Dewi Citrawati 

mengatakan Denpasar Book Fair Tahun 2015 berlangsung dari tanggal 3 sampai 5 

Desember yang diisi dengan berbagai kegaiatan dari bazaar buku, kuliner, Lomba 

Scraping Book, Lomba Band, Lomba Busana Casual Endek, Lomba Busana Adat 
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Ke Pura, dan Lomba Mewarnai. Selain itu terdapat lomba Scrapping Book yang 

diikuti siswa SD, SMP, dan SMA/SMK Negeri dan Swasta di seluruh Kota Denpasar 

dengan mengambil tema "air sumber kehidupan". Kegiatan lainnya yaitu Lomba 

band diikuti siswa SMA/SMK se-Kota Denpasar yang melibatkan Forum Komunikasi 

Osis Se-Kota Denpasar. Melalui terlaksanakannya kegiatan ini, Pemerintah Kota 

Denpasar terus menggalakkan program Denpasar kreatif lewat gerakan ayo 

membaca sebagai kebutuhan hidup.  

 

 

b. PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI PERDAGANGAN 

Pelatihan Trading 0f Branding Design Disperindag Kota Denpasar 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan 

Informasi Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar 

melaksanakan kegiatan Pelatihan Trading of Branding Design yang dilaksanakan 

pada tanggal 17 Februari 2015 bertempat di Ruang Rapat Kantor Disperindag 

Denpasar. Acara Pelatihan tersebut dihadiri oleh 20 perajin se Kota Denpasar yang 

bergerak di berbagai bidang usaha. Diantaranya perajin bordir, tas kulit, endek, 

handicraft dan pangan (makanan-minuman). 

Acara dibuka tepat pukul 10.30 Wita oleh Bapak Kepala Dinas Perindag Kota 

Denpasar. Sebagai narasumber dalam pelatihan Trading of Branding Design adalah 

Ibu LK Budi Martini, SE.,MM. Beliau adalah dosen Universitas Saraswati. Tujuan 

diadakannya pelatihan Trading of Branding Design adalah untuk memberikan 

wawasan dan pengetahuan kepada peserta pelatihan tentang kemasan agar 

peserta mengetahui fungsi, kegunaan dan jenis kemasan yang dapat diterapkan 

pada produknya. Selain dapat memilih dan menghitung biaya pengemasan juga 

dapat mengetahui desain kemasan yang sesuai dengan produk yang dihasilkan. 

Dalam pelatihan tersebut Ibu Budi menjelaskan tentang arti sebuah “merek” 

dalam suatu produk. Merek suatu produk harus dapat memberikan atribut, manfaat, 

nilai, budaya, kepribadian, dan pemakai. Adapun manfaat yang diperoleh dalam 

pemberian merek pada suatu produk adalah, memudahkan penjual dalam proses 

pesanan dan menelusuri masalah. Memberikan perlindungan hukum atas produk, 

memberikan kesempatan menarik pelanggan setia dan menguntungkan, membantu 

penjual melakukan segmentasi pasar serta membangun citra perusahaan, serta 
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memudahkan perusahaan meluncurkan merek baru. Lebih lanjut Ibu Budi juga 

memberikan pengertian tentang “pengemasan”, dimana pengemasan itu mencakup 

semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus suatu 

produk. Selain itu “pelabelan” juga sangat penting didalam membuat sebuah 

kemasan. Label bisa berupa tempelan sederhana pada produk atau gambar yang 

dirancang dimana merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Fungsi dari 

pelabelan adalah mengidentifikasikan produk atau merek, menentukan kelas 

produk, menjelaskan produk dan mempromosikan produk. 

Dalam akhir pelatihan, para peserta diminta untuk menggambar logo 

perusahan masing-masing. Disana ibu Budi banyak memberikan masukan dan 

saran dalam pembuatan logo para pengrajin. 

 

 

c. PENINGKATAN KEMAMPUAN PEDAGANG KECIL DAN MENENGAH 

Penyerahan Bedah Warung tahun 2015 

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Denpasar pada hari rabu, 5 agustus 2015 resmi menyerahkan dua unit warung 

milik masyarakat sebagai hasil dari Program Bedah Warung tahun anggaran 2015. 

Penyerahan warung hasil renovasi diserahkan langsung oleh Walikota Denpasar 

I.B. Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Kepala Disperindag Kota Denpasar, I 

Wayan Gatra bertempat di Warung Urip, Jl. Trenggana, Anggabaya, Denpasar 

Timur. 

Dua unit yang berhasil direhab tahun ini, yakni warung Urip milik Ketut Sira 

Arta di Anggabaya dan Warung Bakti milik Nyoman Jaya di Sidakarya, Denpasar 

Selatan. Program Bedah Warung adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah 

dalam meningkatkan kesejahteraan para pedagang pemilik warung kuliner di 

Denpasar. 
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d. PENGEMBANGAN INFORMASI PELUANG PASAR PERDAGANGAN LUAR 

NEGERI 

SOSIALISASI PENINGKATAN AKSES PASAR LUAR NEGERI 

Kegiatan sosialisasi pengembangan informasi peluang pasar perdagangan 

luar negeri di Kota Denpasar dilaksanakan di Gedung Sewaka Dharma, Lumintang 

Kota Denpasar. Dengan tema “Strategi Peningkatan Ekspor Melalui Upaya 

Peningkatan daya Saing Ekspor”.Ada beberapa instruktur dalam sosialisasi yang 

dilaksanakan di Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar yaitu dari 

Disperindag Provinsi Bali I Made Swastika selaku Kabid Perdangan Luar Negeri 

Disperindag Provinsi Bali. Dari Dirjen pengembangan Ekspor Nasional, Lulu Husein 

selaku pengembangan Ekspor Nasional Kementrian Perdagangan RI. 

Kegiatan sosialisasi pengembangan informasi peluang pasar perdagangan 

luar negeri ini yang diprakarsai oleh Pemerintah Kota Denpasar bertujuan untuk 

meningkatkan angka ekspor di Kota Denpasar serta mendukung setiap gerakan 

peningkatan daya saing nasional, melalui upaya menciptakan iklim usaha yang 

kondusif, melengkapi sarana dan prasarana serta perbaikan jalur perizinan yang 

merupakan factor pendukung dalam perbaikan daya saing. 

 

 

 

e. KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN PROSEDUR DAN 

DOKUMEN EKSPOR IMPOR 

PELATIHAN SOSIALISASI PENYEDERHANAAN PROSEDUR DAN DOKUMEN 

EKSPOR IMPOR 

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Prosedur dan 

Dokumen Ekspor Impor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar 

melaksanakan kegiatan pelatihan Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor. Pelatihan 

ini khusus diberikan, didisain dan dikembangkan bagi para eksekutif ekspor impor 

untuk memberikan ketrampilan  pemahaman yang mendalam tentang prosedur 

ekspor impor baik dari sisi perdagangan, kepabeanan, shipping dan perbankan yang 

semuanya berdasarkan peraturan-peraturan yang up to date. Tema dari pelatihan ini 
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adalah Peningkatan Kemampuan Daya Saing Usaha melalui Pemahaman Regulasi, 

Penerapan Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor dalam rangka menghadapi MEA 

2015. 

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan Disperindag Kota Denpasar 

pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015, dengan dihadiri 30 orang peserta yang 

berasal dari kalangan pengusaha ekspor impor. Adapun yang menjadi pembicara 

adalah Bapak I Putu Sutaryana,SIP, MAP. Beliau adalah Kasi Ekspor Bidang 

Perdagangan Luar Negeri di Disperindag Propinsi Bali, sedangkan pembicara kedua 

adalah Bapak I Nyoman P Candra, beliau dari Bea Cukai Tipe Madya Pabean 

Ngurah Rai. Materi yang disampaikan dalam pelatihan tersebut adalah Kebijakan 

Umum Bidang Perdagangan dan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor 

Impor dalam menyambut  MEA. Tujuan dari dilaksanakannya pelatihan ini adalah 

memberikan informasi serta pemahaman yang seluas-luasnya mengenai kebijakan 

ekspor impor serta kemudahan dan fasilitas di dalamnya, serta memberikan 

pemahaman dan kemampuan dalam menjalankan prosedur dan proses perijinan 

ekspor impor. 

Acara dibuka oleh Bapak Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Denpasar. Dalam sambutannya beliau mengharapkan agar kegiatan pelatihan ini 

dapat memberikan pencerahan, peningkatan pengetahuan serta wawasan dalam 

prosedur ekspor impor dan fasilitas kemudahan dalam memajukan usaha dengan 

baik  dan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku bisnis ekspor impor. 

Perkembangan ekspor impor dalam era globalisasi selain mengarah pada daya 

saing produk juga perlu mendapatkan perhatian kepada penyediaan sumber daya 

manusia yang terampil dan berpengetahuan dalam mendukung kegiatan perdangan 

ini. Pengurusan dokumen ekspor impor merupakan hal yang wajib dilalui oleh 

seorang ekportir maupun importir dalam menjalankan usahanya. Tentunya 

kebijakan terkait ekspor impor tersebut harus dipahami. Untuk mengantisipasi 

permasalahan yang disebabkan dengan kurangnya pemahaman tentang prosedur 

pengurusan dokumen ekpor impor ini makan pelatihan Peningkatan Kemampuan 

Pengusaha Ekspor Impor dalam Penyusunan Dokumen Ekspor Impor sangat 

diperlukan. 

Pelatihan dimulai pukul 10.30 Wita, berakhir pukul 14.30 Wita dan ditutup 

dengan acara makan siang bersama. 
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f. PEMBINAAN PENGELOLA USAHA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL 

Focus Group Discussion Pengelola Pasar Desa se-Kota Denpasar dalam “Pasar 

Rakyat Indonesia” 

Selasa, 8 Desember 2015 bertempat di ruang rapat Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan di Gedung Sewaka Dharma Lantai 3, diadakan forum diskusi interaktif 

dan sosialisai mengenai kebijakan Pasar Rakyat Indonesia.Diskusi interaktif ini 

diadakan untuk meningkatkan pemahaman dari para pengelola pasar dan kualitas 

pasar rakyat yang ada di Kota Denpasar. 

Diskusi dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan 

langsung beliau lanjutkan dengan memberikan sosialisasi singkat mengenai apa itu 

Pasar Rakyat dan Standarisasi Nasional Indonesia yang mengatur tentang 

keberadaan Pasar Rakyat Indonesia. 

Melalui Focus Group Disscussion (FGD) ini Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Denpasar ingin memperkenalkan pola pasar rakyat dengan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152-2015 dengan program dari Kementerian 

Perdagangan RI.Lebih lanjut dikatakan dari pertemuan ini diharapkan dapat 

menyamakan persepsi percepatan program sesuai dengan SNI yang disusun 

dengan tujuan untuk mengelola dan membangun pasar rakyat, serta 

memberdayakan komunitas pasar rakyat.Disamping itu juga pasar rakyat dapat 

dikelola secara lebih profesional dan menjadi sarana perdagangan yang kompetitif 

terhadap pusat perbelanjaan, pertokoan, mall, plasa, maupun pusat perdagangan 

lainnya.Tentu hal yang paling penting dari program kementerian ini untuk 

menjadikan pasar rakyat sebagai rumah ekonomi dan rumah budaya Indonesia 

yang mempunyai daya saing dengan tetap mempertahankan kearifan lokal tanpa 

mengubah ciri khasnya. 

Selanjutnya dilakukan pemaparan oleh bapak I Nyoman Suwarta selaku Ketua 

Forum Peduli Pasar Desa, Kota Denpasar.Beliau mengatakan program ini sebagai 

langkah tepat dalam memperkuat pasar tradisional sebagai kekuatan ekonomi lokal 

yang masih mempertahankan kearifan lokal. Melalui FGD ini, Pemerintah Kota 

Denpasar telah mendahului serta menjadi daerah pertama di Bali untuk memperkuat 

program  pasar rakyat SNI. Dari program ini pasar desa di Kota Denpasar dengan 

program revitaliaasi pasar yang telah dilaksanakan dapat berjalan beriringan yang 

tak terlepas dari ruang lingkup pasar rakyat SNI. Yakni meliputi persayaratan umum, 

kebersihan dan kesehatan, keamanan dan kenyamanan, persyaratan teknis yang 

meliputi ruang dagang, aksesibilitas dan zonasi, fasilitas umum yang meliputi kantor 

pengelola, toilet, ruang menyusui, ruang peribadatan, pos kesehatan, pos 

keamanan, area merokok, dan keselamatan dalam bangunan. 

Pemaparan terkahir dilakukan oleh Wakil dari pihak Bank BRI yaitu bapak. 

Beliau menjelaskan mengani tata cara prekreditan di Bank BRI dan bagaimana 

langkah – langkah serta keringanan apa saja yang diperoleh. Selanjutnya acara 

dilanjutkan dengan diskusi interaktif antar peserta FGD. 
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FGD tahun 2015 telah menyimpulkan tiga poin penting, yakni sudah 

ditentukannya hari pasar yang disebut purwani setiap 15 hari sekali, perlunya 

perlindungan terhadap pasar dan kepala pasar, serta perlunya sertifikasi kepala 

pasar agar lebih berkualitas dari segi pengelolaan dan manejemen. FGD tahun 2016 

telah direncanakan yang akan mengangkat tema buah dan sayur lokal di pasar 

rakyat saatnya menjadi raja di negeri sendiri. 

 

 
 

g. MEMBANGUN JEJARING DENGAN EKSPORTIR 

Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Pertemuan Disperindag Kota Denpasar, Jl. 

Majapahit No. 1 lt. 3 Denpasar, pada tanggal 21 Agustus 2015, dari Jam 09.00 Wita 

sampai dengan 16.00 Wita. 

Peserta Pelatihan 

Peserta Pelatihan berasal dari kalangan pengerajin/pengusaha ekspor dan 

unggulan ekspor Disperindag Kota Denpasar dengan Materi Pelatihan yaitu “Inovasi 

Komoditi unggulan dalam Rangka menggapai peluang ekspor” 

Tujuan Kegiatan 

Pelaksanaan Kegiatan membangun Jejaring dengan eksportir merupakan upaya 

Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh SKPD Disperindag Kota 

Denpasar melalui kegiatan Pelatihan ataupun seminar sehari bertujuan memberikan 

wawasan kepada pengerajin unggulan eksport dan pengusaha eksport tentang 

strategi mengembangkan dan mengelola produk-produk unggulan eksport yang 

akan di hasilkan maupun yang sudah dihasilkan agar lebih memiliki nilai dan relative 

lebih bisa mandiri dalam memasuki persaingan pasar bebas dunia. 
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h. PENGEMBANGAN KLUSTER PRODUK EKSPOR 

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan Disperindag Kota Denpasar Gedung 

Sewaka Dharma, Jl. Majapahit No .1 Lumintang Denpasar selama 1 hari yakni 

Selasa, tanggal  21 April 2015. 

Peserta pelatihan 

Peserta Focus Group Discussion Kluster Produk Ekspor berasal dari kalangan 

perajin, UKM/IKM dan pengusaha ekspor  Disperindag Kota Denpasar dengan 

Jumlah peserta adalah 30 orang.  

Materi Kluster 

Peningkatan Produktifitas dan Kualitas Ekspor dalam menghadapi MEA 2015 

dengan Instruktur Luh Kadek Budi Martini, SE. MM 

Tujuan kegiatan  

Dalam Upaya Peningkatan dan Pengembangan Ekspor di Kota Denpasar di 

perlukan Upaya-uaya dalam rangka pningkatan produktivitas dan kualitas produk 

ekspor salah satu upaya Pemerintah di dalam meningkatkan kerjasama da 

pertukaran informasi/keahlian, Pengembangan, Pemberdayaan UKM/IKM adalah 

dengan pelaksanaan FGD dan Temu Usaha Produk Ekspor untuk peningkatan 

kualitas mutu barang, kemampuan financial dan manajerial dalam menghadapi 

tantangan perubahan perdagangan ASEAN community 2015. Hal yang penting dan 

mendasar dengan dilaksanakannya FGD Temu Usaha Produk Ekspor ini 

merupakan upaya pemerintah dalam menganalisa dari perspektif ekonomi yang 

secara garis besar menenkankan pentingnya sentra industry dan menjelaskan 

bagaimana UKM tujuan ekspor mampu beroperasi  secara efesien dan kompetitif 

melalui kluster-kluster produk ekspor yang ada di Kota Denpasar serta member 

peluang yang lebih besar kepada Pelaku Usaha Ekspor dengan menekan atau 

mereduksi hambatan-hambatan yang muncul dalam menentukan jenis dan tujuan 

pasar produk ekspor.  

 

 

i. KEGIATAN KOORDINASI PENGEMBANGAN EKSPOR DENGAN INSTANSI 

TERKAIT, ASOSIASI DAN PENGUSAHA 

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Pertemuan Disperindag Kota Denpasar, pada 

tanggal 5 November 2015 dari jam 08.30 sampai dengan 16.30 Wita. Peserta 
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Koordinasi berasal dari Instansi, Asosiasi dan Pengusaha yang ada di Kota 

Denpasar dengan jumlah keseluruhan 50 orang di tambah panitia 20 orang dan 

materi “Strategi Diversifikasi Produk untuk mendorong Pertumbuhan Eksport 

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Local”. Instruktur dari ASEPHI Bali  

dan Designer Produk Kerajinan Kota Denpasar 

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan : 

i. Pelaksanaan Program Pengembangan Ekspor merupakan upaya Pemerintah 

Kota Denpasar melalui Disperindag Kota Denpasar untuk melaksanakan 

Koordinasi Pengembangan Ekspor dengan Instansi, Asosiasi dan Pengusaha 

untuk mendorong ekspor melalui kebijakan ekspor, diantara kebijakan tersebut 

salah satunya melalui pemberian informasi terkait dengan diversifikasi Produk 

Ekspor yang merupakan penganekaragaman barang ekspor dengan 

memperbanyak macam dan jenis barang yang diekspor. 

ii. Diversifikasi produk ekspor dapat dilakukan secara horizontal yaitu seperti 

misalnya tadinya menghasilkan kayu, textil, Aroma Therapy, namun dapat di 

perbanyak dengan patung, rotan, kerajinan spon, handycraft dan sebagainya. 

Sedangkan diversifikasi Vertikal produk ekspor yaitu produk dengan bahan 

baku yang sudah ada bisa diperbanyak dengan inovasi ataupun design model 

lain seperti barang-barang handycraft, barang seni lainnya, perikanan lainnya, 

dan design fashion lainnya. 

iii. Diversifikasi yang dilakukan tetap berorientasi pasar yakni dengan 

mempertimbangkan kebutuhan, selera konsumen, harapan, daya beli dan 

segmen pasarnya. Dengan mempertimbangkan pula bahan baku local. Oleh 

karena itu pemerintah kota memfasilitasi bersama dengan pengusaha, asosiasi 

melaksanakan program dan kerjasama terpadu antar lembaga yang 

bertanggungjawab dengan ketersediaan bahan baku. 

iv. Diversifikasi sangat perlu di lakukan untuk memberi lapangan usaha, kerja dan 

pendapatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan daya 

saing dan mampu bersaing di pasar nasional dan international. 

   

 
j. SOSIALISASI PENGEMBANGAN INFORMASI PELUANG PASAR 

PERDAGANGAN LUAR NEGERI 

Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar 

pada tanggal  30 Juni 2015, dari Jam  08.30  sampai dengan 16.30 Wita. Peserta 

pelatihan berasal dari kalangan pengusaha ekspor  Kota Denpasar dengan jumlah 

peserta adalah 50 orang dengan Materi pelatihan  yakni Kebijakan Umum 
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Pemerintah dalam Pelaksanaan Usaha Ekspor, Kebijakan dan Strategi Menembus 

Peluang Pasar Luar Negeri dan Upaya Peningkatan Daya Saing Ekspor.      

Instruktur :  

 Disperindag Propinsi Bali (Bapak Kabid Perdagangan Luar negeri Disperindag 

Provinsi Bali) 

 Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (Bapak Lulu Husein DirJen 

Pengembangan Ekspor Nasional, Kementrian Perdagangan RI. 

 Designer Produk Kerajinan. (Bapak Budiman Sutrisno B.Arch.E. (High – end 

Product Designer for own business) 

Tujuan kegiatan : 

Sosialisasi Peningkatan Peluang Pasar Luar Negeri merupakan Upaya Pemerintah 

Kota Denpasar di dalam meningkatkan angka ekspor di Kota Denpasar serta 

mendukung setiap gerakan peningkatan daya saing nasional, melalui upaya 

menciptakan iklim usaha yang kondusif, melengkapi sarana dan prasarana serta 

perbaikan  jalur perijinan yang merupakan factor pendukung dalam perbaikan daya 

saing. Sosialisasi inipun diharapkan mampu memberikan arahan kepada eksportir 

untuk mampu bertahan, berkembang dan terus meningkatkan usahanya dalam 

menghadapi perdagangan bebas Asean. 

  

 

 

k. Pembangunan Promosi Perdagangan International 

Pameran Tingkat Nasional, Lokal dan International telah meraih beberapa 

penghargaan dari Tahun 2008 - 2015. 
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l. POTENSI PRODUK UNGGULAN BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2015 

i. Sosialisasi Peningkatan Potensi Industri Kreatif (Denpasar Book Fair) Pelaksanaan 

kegiatan Denpasar Book Fair 2015   ini dilaksanakan di Kawasan Pedestrian Jalan 

kamboja Denpasar berlangsung pada tanggal 3 sampai 5 Desember 2015 dengan 

mengambil tema “BANGGA MENJADI ANAK INDONESIA” 

 

 

 

ii. Peningkatan Inovasi Produk Lokal  (pemilihan Duta Endek Kota Denpasar) Tahun 2015 

PELESTARIAN ENDEK 

Dekranasda Kota Denpasar dalam mengembangkan potensi tekstil salah satunya “ 

Keindahan Endek”  memiliki  Program Unggulan salah satunya : DUTA ENDEK KOTA 

DENPASAR. Duta Endek Kota Denpasar merupakan Ide Kreatif Ka. Dekranasda Kota 

Denpasar IA Selly Dharmawijaya Mantra adalah sebuah terobosan inovasi Tahun 2012 di 

bidang ekonomi kreatif dengan melibatkan kaum generasi muda untuk memahami, 

melestarikan, bangga dan menggunakan Kain Endek sebagai gaya hidup dengan moto : 

“Endek Kita Punya, Kita Pakai dan Kita Bangga” Pemilihan dilaksanakan tanggal 2 

Oktober 2015 di Aston Denpasar Hotel & Convention Center. 

 

FESTIVAL ENDEK dilaksanakan pada tanggal 28-31 Desember 2015 di Kawasan Jalan 

Gajahmada Denpasar dengan menggelar berbagai lomba seperti : lomba pakaian 

seragam karyawan pengelola pasar rakyat Kota Denpasar, Lomba Poster, Lomba Motif 

serta Pameran Endek didukung oleh Para Perajin/Pengusaha binaan Disperindag Kota 

Denpasar. 
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3) Bidang Kerjasama dan Perlindungan 

a. KEGIATAN FASILITASI TERWUJUDNYA KERJASAMA STRATEGIS ANTARA 

PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dalam rangka program 

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri melalui fasilitasi Dinas Koperasi, 

UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung berencana melaksanakan 

kegiatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Produsen Dengan 

Distributor pada tanggal 31 Maret s/d 2 April 2015 di Kota Bandung. Kegiatan 

tersebut melibatkan 10 (sepuluh)  IKM Kota Denpasar dengan komoditi kerajinan 

perak, sandal, minuman sehat, produk SPA, bordir, endek, kipas, souvenir khas bali, 

didampingi beberapa staf Disperindag Kota Denpasar untuk bertemu dengan pelaku 

usaha Kota Bandung  (buyers/distributor, IKM, HIPMI/Kadin) sebagai usaha 

membangun sinergi melalui kerjasama strategis pengembangan produk dan 

membangun jaringan pemasaran dengan manfaat yang diharapkan : 

1. Memperkenalkan dan menjajagi peluang pasar produk-produk unggulan IKM 

Kota Denpasar ke Kota Bandung. 

2. Diharapkan dapat langsung melakukan kontrak pesanan dengan 

distributor/buyers Kota Bandung 

3. Mendapatkan pengalaman kontak secara langsung dengan para buyers dan 

IKM Kota Bandung 

4. Mengetahui level of competition untuk produk sejenis secara langsung di Kota 

Bandung 
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b. KEGIATAN UKURAN TAKARAN TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) 

i. Pelaksanaan monitoring dan sosialisasi tera dan tera ulang secara rutin 

dilaksanaan ke pasar tradisional dan perusahaan pengguna alat – alat UTTP 

ii. Pelaksanaan Tera dan tera ulang dilaksanakan pada tanggal 6 pasar tradisional 

yaitu : 

1. Pasar Desa Adat Pemogan 

Sidang tera ulang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 April 2015, 

dengan jumlah timbangan yang ditera ulang sebanyak 20 timbangan dari 

target 30 timbangan yang ada di pasar tersebut, hal ini disebabkan karena 

adanya  pedagang tidak berjualan/tutup sehingga tidak menera 

timbangannya. 

2. Pasar Desa Adat Sudamerta 

Sidang tera ulang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 April 2015, 

dengan jumlah timbangan yang ditera ulang sebanyak 39 timbangan 

dimana hal ini sudah sesuai dengan data  jumlah timbangan yang ada di 

pasar tersebut. 

3. Pasar Ketapian (diusulkan sebagai Pasar Tertib Ukur 2015) 

Sidang tera ulang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 April 2015, 

dengan jumlah timbangan yang ditera ulang sebanyak 21 timbangan dari 

target 40 timbangan yang ada di pasar tersebut. Kecilnya jumlah tera ulang 

timbangan disebabkan karena : 

a. Tera sebelumnya sudah dilakukan pada akhir tahun 2014, namun 

sebagai usulan pasar tertib ukur telah dikoordinasikan kepada UPTD 

Provinsi Bali bahwa tera ulang  dapat dilakukan.  

b. Kecilnya peran serta pedagang dalam pelaksanaan tera, meskipun 

sebelumnya informasi waktu pelaksanaan tera telah diumumkan oleh 

kepala pasar 

4. Pasar Desa Adat Poh Gading (diusulkan sebagai Pasar Tertib Ukur 2015) 

Sidang tera ulang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 April 2015, 

dengan jumlah timbangan yang ditera ulang sebanyak 45 timbangan, 

dimana hal ini sudah sesuai dengan jumlah timbangan yang ada di pasar 

tersebut. 

5. Pasar Desa Adat Pedungan 

Sidang tera ulang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 April 2015, 

dengan jumlah timbangan yang ditera ulang sebanyak 25 timbangan 

dimana hal ini sudah sesuai dengan target tera ulang di pasar tersebut.  

6. Pasar Wates Desa Sesetan 

Sidang tera ulang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 April 2015, 

dengan jumlah timbangan yang ditera ulang sebanyak 23 timbangan 

dimana hal ini sudah sesuai dengan target tera ulang di pasar tersebut.  
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c. SOSIALISASI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

DAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA TAHUN 2015 

Kegiatan dilaksanakan melalui : 

i. Sosialisasi Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

kepada anak didik dengan melibatkan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Udayana, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar, serta Badan 

Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar sebagai narasumber. Pelaksanaan 

kegiatan adalah di sekolah-sekolah dasar di Kota Denpasar yaitu: 

SD No. 1 Sumerta 

SD No. 8 Dauh Puri 

SD No. 1 Peguyangan 

SD No. 6 Panjer 

ii. Pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka tertib niaga di Kota 

Denpasar dilaksanakan dengan membentuk Tim Pengawasan Peredaran Barang 

dan Jasa yang terdiri dari unsur : Dinas Perindag Kota Denpasar, Dinas 

Kesehatan Kota Denpasar, Dinas Peternakan Kota Denpasar, Balai Besar 

Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar, serta Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Denpasar. Kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa 

dalam rangka tertib niaga di Kota Denpasar Tahun 2015, dilaksanakan selama 

tahun 2015 mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun 2015 

yang dilaksanakan secara berkala antara lain menyasar pelaku usaha seperti 

swalayan, departemen store, mini market, toko-toko serta pelaku usaha lainnya 

seperti pasar tradisional yang ada di Kota Denpasar 

iii. Kegiatan pengawasan disertai dengan pelaksanaan rapat Tim dilaksanakan 2 

(dua) kali dalam 1 (satu) bulan dan pengawasan untuk hari-hari raya tertentu 
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dimana hasilnya akan dievaluasi dan langsung menjadi saran dan pembinaan 

terhadap pelaku usaha seperti Swalayan, Distributor, Departemen Store, Mini 

Market, toko-toko lainnya serta pasar tradisional di Kota Denpasar 

 

d. KEGIATAN OPERASIONAL BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN 

(BPSK) KOTA DENPASAR  

Kegiatan Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam 

rangka pelaksanaan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 

Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, telah 

membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar yang 

dilantik oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar atas nama Walikota pada hari Kamis, 

tanggal 17 Maret 2011 terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri dari 3 

(tiga) unsur : 

 Unsur Pemerintah 

 Unsur Pelaku Usaha 

 Unsur Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berada pada Bidang 

Kerjasama dan Perlindungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. 

Diawal pelaksanaan tugas kami telah melaksanakan serangkaian kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Tahun 2015 telah menyelesaikan kasus sengketa konsumen sebanyak 100 

kasus dan sampai saat ini kasus yang telah diselesaikan sebanyak 219 kasus. 

b. Penguatan SDM anggota BPSK 

1. Melalui diklat dan sertifikasi mediator yaitu : 
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 4 (empat) orang (Ketua dan Anggota BPSK) 

 2 (dua) orang dari anggota Sekretariat 

2. Studi Banding ke BPSK Bandung dan BPSK Batam 

c. Sosialisasi keberadaan BPSK baik ke perusahaan daerah maupun perusahaan 

swasta  

d. Sosialisasi melalui media cetak, radio Pemkot dan dialog interaktif di media TV 

e. Menjadi Narasumber dalam berbagai forum diskusi perlindungan konsumen. 

f. Menerima pengaduan dan menyelesaikan kasus konsumen. 

 

e. KEGIATAN MONITORING HARGA PASAR DI KOTA DENPASAR DALAM 

RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI 

PERDAGANGAN DALAM NEGERI  

Tempat  monitoring pasar adalah : 

 Pasar Kreneng; 

 Pasar Badung; 

 Pasar Pula Kerti  Banjar Kaja Sesetan; 

 Pasar Agung; 

 dan distributor bahan pokok yang ada di Kota   Denpasar 

Waktu monitoring pasar  : 

Monitoring pasar dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis serta menjelang hari 

raya dan hari – hari besar lainnya dari jam 07.30 – selesai. 

Pelaksanaan kegiatan monitoring pasar dilaksanakan dua kali dalam seminggu, 

dengan sasaran pasar tradisional yaitu :  

 Pasar Badung 

 Pasar Kreneng 

 Pasar Pula Kerti Banjar Kaja Sesetan 

 Pasar Agung dan distributor yang ada di Kota Denpasar Seperti : Distributor 

Beras, Gula, Tepung dan Minyak Goreng produk yang merupakan kebutuhan 

bahan pokok masyarakat. 
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HASIL KEGIATAN 

Hasil kegiatan monitoring pasar dilaksanakan setiap Hari Senin dan Kamis serta 

hari-hari penting lainnya, dapat disimpulkan bahwa adanya kenaikan harga lebih 

sering di picu oleh mekanisme pasar, disamping pengaruh adanya perubahan harga 

atas kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), harga bahan bakar minyak (BBM) atau 

musim tertentu dan beberapa waktu selanjutnya harga – harga akan normal 

kembali. Bila terjadi kenaikan yang tetap akan mengacu pada prosentase ketentuan 

pasar. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

Demikian LAKIP Dinas Perindag Kota Denpasar Tahun 2015 dalam rangka 

mempertanggungjawabkan dan mengukur kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 

Anggaran 2015. 

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 2015 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.  

 

 

 

 


