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KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,
Sesantilan angayu bagia kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang WidhiWasa/Tuhan
Yang Maha Esa, karena kami dapat menyelesaikan penyusunan “ Revisi Rencana Strategis
Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, dalam rangka
mewujudkan GianyarBagus“ tanpa menemui hambatan yang berarti.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, langkah-langkah pembangunan yang
dilaksanakan sejak kemerdekaan, telah membawa kemajuan dan perbaikan di berbagai
bidang. Keberhasilan tersebut dicerminkan diantaranya dari semakin meningkatnya taraf
hidup dan kesejahteraan masyarakat, berkurangnya angka kemiskinan, dan semakin
terbukanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses pembangunan. Namun demikian,
harusdiakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini, belum mencapai tingkat
pertumbuhan yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan, disisi lain, tantangan kedepan semakin
berat.Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih cerdas dan fokus, dengan tolok ukur
dan pola manajemen yang jelas.Master plan percepatan pembangunan sektor industri dan
perdagangan Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, dilakukan dengan pendekatan terobosan,
dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi GIanyar yang tinggi,
berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan.
Dengan adanya Revisi Rencana Strategis ini, diharapkan dapat memberikan arah
sejumlah langkah dan terobosan secara spesifik, untuk mempercepat pertumbuhan sektor
industri dan perdagangan di Kabupaten Gianyar hingga tahun 2018, terutama dalam
mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, dan SDM Kabupaten
Gianyar kedepan. Dengan demikian pembangunan ekonomi Gianyar dapat dirasakan tidak
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saja di wilayah tertentu, tetapi juga oleh seluruh komponen masyarakat di seluruh wilayah
Kabupaten Gianyar.
Penyusunan Rencana Strategis ini juga mengacu pada RPJP, RPJM serta RPJMD
Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018. Sehingga dokumen Rencana Strategis ini berfungsi
sebagai dokumen kerja yang komplemen terterhadap dokumen-dokumen perencanaan
pembangunan yang ada tersebut, untuk mendapatkan manfaat yang konkret serta dampak
yang terukur.
Semoga Revisi Rencana Strategis (Renstra) ini dapat memberikan manfaat yang
optimal, bagi pihak-pihak yang terkait.

Om Shanti,Shanti,Shanti, Om

Gianyar, 30 Januari 2017
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
KabupatenGianyar

Ir. Wayan Suamba, MT
NIP. 19630711 199203 1 009
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Gianyar tidak memilikii sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi
(migas). Perekonomian Kabupaten Gianyar didukung oleh sektor pertanian, pariwisata dan
sektor jasa-jasa pendukung pariwisata, serta ekonomi kreatif yang merupakan multiplier
effect dari pesatnya pertumbuhan pariwisata.
Selain industri pariwisata yang semakin berkembang pesat, pembangunan
infrastruktur juga turut memberikan peran bagi tumbuhnya ekonomi Kabupaten Gianyar.
Nilai absolute PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Gianyar pada tahun
2011 sebesar Rp. 8.118,67 milyar atas dasar harga berlaku. Kontribusi atau besarnya
peranan dari masing-masing sektor dalam mewujudkan sendi perekonomian Gianyar
digambarkan berturut-turut dari sektor yang yang sumbangannya tertinggi adalah, sektor
Perdagangan, Hotel dan Restoran 29,24 %sektor Industri Pengolahan 18,57 %, Jasa
19,22%, dan sisanya didukung oleh sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari
65 persen aktivitas ekonomi Gianyar, dipengaruhi oleh industri pariwisata (sektor
perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan dan jasa-jasa) yang dapat dilihat pada
tabel 1 dibawah ini:
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Tabel 1
Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha

No

Lapangan Usaha

Harga
Berlaku

Harga
Konstan

1

Pertanian

17.96

17.61

2

Pertambangan dan
Penggalian

0.59

0.38

3

Industri Pengolahan

18.82

18.97

4

Listrik, Gas dan Air
Minum

1.03

0.91

5

Bangunan

5.13

4.33

28.33

30.36

4.59

4.76

5.41

5.2

Jasa-jasa

18.14

17.48

Jumlah

100

100

6
7
8

Perdagangan, Hotel dan
Restaurant
Angkutan dan
Komunikasi
Persewaan dan
Keuangan

9

Sumber : Gianyar Dalam Angka, BPS Tahun 2011

Di balik menurunnya kontribusi sektor primer (pertanian) terhadap PDRB
Kabupaten Gianyar, yang salah satunya ditandai terjadinya alih fungsi lahan atau konversi
lahan sawah ke lahan bukan sawah atau lahan bukan pertanian yaitu pada tahun 2007 luas
lahan pertanian mencapai 14.787 Ha dan di tahun 2011 turun sebesar 55 Ha sehingga
luasnya menjadi 14.732 Ha, sedangkan sektor industry pengolahan, sektor jasa dan sektor
lainnya mengalami peningkatan yang relatif stabil dengan kecenderungan naik, membuat
eksistensi sektor industri di Gianyar menjadi kian penting dan strategis. Apalagi di mata
wisatawan mancanegara (wisman), produk hasil industri olahan maupun kerajinan Gianyar
seperti anyaman bambu, patung, perak, tekstil, pakaian jadi, dan lain sebagainya sangat
diminati, bahkan kerapkali menjadi cenderamata atau bahan suvenir untuk di bawa pulang
ke negara mereka.
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Produk hasil industri olahan maupun kerajinan Gianyar yang dipasarkan oleh para
pelaku usaha atau perusahaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Gianyar, sangat
mengandalkan kedatangan wisatawan.Saat ini, sudah cukup banyak produk kerajinan
Gianyar yang dapat diproduksi oleh IKM.Trend pasar oleh-oleh yang tidak pernah sepi
dari pengunjung wisatawan nusantara, mengindikasikan bahwa kerajinan Gianyar sangat
diminati kalangan wisatawan nusantara. Hanya saja, selama ini IKM Gianyar kebanyakan
lebih terkonsentrasi ke pasar ekspor, sudah tentu perajin Gianyar akan dihadapkan
persaingan dengan produsen dari negara lain. Akibat krisis keuangan dunia misalnya, daya
beli masyarakat dunia pun menurun, sehingga berimplikasi pada perajin Gianyar yang
berorientasi ekspor, bahkan tidak sedikit perajin Gianyar yang beralih profesi.
Karena itu, diperlukan Rencana Strategis percepatan pembangunan sektor industri
dan perdagangan Kabupaten Gianyar, untuk memberikan arah sejumlah langkah dan
terobosan untuk mempercepat pertumbuhan sektor industri dan perdagangan hingga tahun
2018.

1.2. LANDASAN HUKUM
Didalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Gianyar berlandaskan pada :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Renstra Disperindag Kabupaten Gianyar

3

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2010-2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 03/M-DAG/PER/1/2010
Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 – 2014

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
A. Maksud
Adapun maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Gianyar tahun 2013-2018 ini adalah

untuk mendukung

tercapainya visi dan misi Kabupaten Gianyar dalam rangka melaksanakan pemerintahan
yang baik, dimana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
tidak sematamata didasarkan pada pemerintah, tetapi harus melibatkan partisipasi seluruh
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elemen masyarakat, dengan karakter efektif, efisien, transparan, partisipatif, akuntabel
berdasarkan kerangka hukum, adil dan responsif.
B. Tujuan
Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar Tahun 2013 –
2018 adalah untuk memberikan arahan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, dan pembangunan perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Gianyar, serta ada
kejelasan, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka menunjang
keberhasilan pembangunan di Kabupaten Gianyar yang diarahkan pada peningkatan
pendapatan masyarakat, sehingga dapat mendorong tumbuhnya daya beli yang akan
mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :
Bab I

Pendahuluan
Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan
Renstra serta Sistematika Penulisan.

Bab II

Gambaran Pelayanan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab
Gianyar.
Merupakan diskripsi atau penjelasan

tentang kondisi, evaluasi dan

pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi, Struktur organisasi, dan kinerja pelayanan
serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan.
Bab III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
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Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi yang
dikaitkan dengan telahaan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah serta penentuan Isu-isu Strategis yang dihadapi dalam
pelaksanaan

Perindustrian dan Perdagangan kedepan berdasarkan analisis

SWOT.
Bab IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Memuat review terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan
Kebijakan.

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif.
Memuat Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja berdasarkan Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Memuat Indikator Kinerja berdasarkan tujuaan dan Sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bab VII

Penutup

Lampiran-Lampiran

Renstra Disperindag Kabupaten Gianyar

6

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar merupakan instansi
pelaksana dan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Gianyar. Dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar bertanggung
jawab kepada Bupati Gianyar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 Tanggal 7 Juli 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar, kemudian dijabarkan
dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan struktural pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
A. Tugas Pokok dan Fungsi.
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar mempunyai tugas pokok :
a) Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang
Perindustrian dan Perdagangan;
b) Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan di bidang Perindustrian
dan Perdagangan yang diberikan oleh Bupati.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
mempunyai fungsi :
a) Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
b) Pengelolaan dan fasilitasi di bidang perindustrian dan perdagangan;
c) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang
perindustrian dan perdagangan;
d) Pelaksanaan urusan sekretariat.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar yang terdiri dari; Kepala
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Ka. Sub. Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan
Fungsional yaitu :
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1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
a.

Ka. Sub Bagian Perencanaan

b.

Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c.

Ka. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Aneka Industri, membawahi :
a.

Kasi Industri Logam

b.

Kasi Industri Non Logam

c.

Kasi HAKI Industri

4. Bidang Perdagangan, membawahi :
a.

Kasi Perdagangan Dalam Negeri

b.

Kasi Perdagangan Luar Negeri

c.

Kasi Fasilitasi Perdagangan

5. Bidang Industri Agro
a.

Kasi Pengembangan Industri Agro

b.

Kasi Pengendalian Industri Agro

c.

Kasi Potensi Industri Agro

6. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, membawahi :
a.

Kasi Perlindungan Konsumen

b.

Kasi Pengawasan Barang Strategis

c.

Kasi Tertib Niaga

7. Bidang Pasar , membawahi :
a.

Kasi Sarana Prasarana Pasar

b.

Kasi Manajemen Pengelolaan Pasar

c.

Kasi Pembinaan Pasar Modern

8. Unit Diklat Perindustrian, membawahi :


Kepala Tata Usaha

9. UPT Metrologi Legal , membawahi :
a. Kepala Tata Usaha
10. UPT Pasar Kecamatan , membawahi :
b. Kepala Tata Usaha
11. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis
Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang keahlian.
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Sesuai dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 72 Tahun 2016 tanggal 14 Desember
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
adalah sebagai berikut:
1.

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian dan perdagangan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah. Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang aneka industri, industri agro, perdagangan,
perlindungan konsumen, tertib niaga dan pengelolaan pasar
b. pelaksanaan kebijakan dibidang aneka industri , industri agro , perdagangan,
perlindungan konsumen , tertib niaga dan pengelolaan pasar;
c. penyusuan norma , standar, prosedur, dan kriteria di bidang aneka industri, industri
agro,perdagangan, perlindungan konsumen, tertib niaga, dan pengelolaan pasar ;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang aneka industri, industri
agro,perdagangan, perlindungan konsumen, tertib niaga, dan pengelolaan pasar;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang aneka ind;
f. Menilai prestasi kerja Sekretaris dan para Kepala Bidang sebagai bahan
pertimbangan dalam peningkatan pengembangan karier;
g. Mengadakan monitoring dan mengevaluasi hasil kegiatan secara keseluruhan;
h. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan informasi dan bertanggungjawab kepada
atasan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas ,
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
a.

Koordinasi kegiatan, penyususnan rencana, program dan anggaran Dinas;

b.

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
keuangan,

kerumahtanggan,

kerjasama

hubungan

masyarakat,

arsip

dan

dokumentasi ;
c.

Kordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan Dinas;
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d.

Penyelenggaraan pengelolaan barang milikdaerah dan milik negara dan layanan
pengadaan barang/jasa;

e.

Pelaksanaan administrasi Sekertariat Dinas;

f.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan anggaran Dinas;dan

g.

Pelaksanaan fungsilain yang di berikan oleh kepala Dinas.

3. Kepala Bidang Aneka Industri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan dibidang industri logam , industri non logam dan fasilitasi hak
kekayaan

intelektual.

Dalam

melaksanakan

tugas

Bidang

Aneka

Industri

menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang industri logam, industri non
logam dan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang industri logam, industri non logam dan fasilitas
hak kekayaan intelektual;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri logam,
industri non ogam dan fasilitas hak kekayaan intelektual;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang industri logam, industri non
logam dan fasilitasihak kekayaan intelektual;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang industri logam, industri non logam
dan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
f. Pelaksanaan administrasi bidang aneka industri; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas

4. Kepala Bidang Industri Agro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan industri agro, pengendalian industri
agro, dan potensi agro. Dalam melaksanakan tugas Bidang Industri Agro
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan industri argo,
pengendalian industri argo dan potensi argo;
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b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri argo, pengendalian
industri argo dan potensi argo;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan
industri argo, pengendalian industri argo dan potensi argo;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan industri argo,
pengendalian industri argo dan potensi argo;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan industri argo,
pengendalian industri argo dan potensi argo;
f. Pelaksanaan administrasi di bidang industri argo; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
5.

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanan kebijakan dalam bidang perdagangan dalam negeri , perdagangan luar
negeri dan fasilitasi perdagangan . dalam melaksanakan tugas bidang perdagangan
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, progran dan anggaran di bidang perdaganagan dalam negeri,
perdagangan luar negeri dan fasilitas perdagangan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdaganagan dalam negeri, perdaganagan luar
negeri dan fasilitasi perdagangan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteri di bidang perdagangan dalam
negeri, perdagangan luar lnegeri dan fasilitasi perdagangan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perdagangan dalam negeri
perdagangan luar negeri dan fasilitasi perdagangan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dalam negeri,
perdagangan luar negeri dan fasilitasi perdagngan;
f. Pelaksanaan administrasi Bidang Perdagangan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

6. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mmpunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan
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konsumen , tertib niaga dan barang strategis . dalam melaksanakan tugas Bidang
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perlindungan konsumen, tertib
niaga dan barang strategi;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen, tertib niaga dan barang
strategi;
c. Penyusunan norma, stndar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan konsumen,
tertib niaga dan barang strategis;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan konsumen, tertib
niaga dan barang strategi;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan konsumen, tertib niaga
dan barang strategi;
f. Pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
g. Pelaksanaan fungi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
7.

Kepala Bidang Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang sarana prasarana pasar , managemen pengelolaan pasar , pembinaan
pasar moderen . Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pasarmenyelenggarakan
fungsi :
a. penyiapan bahan kordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang
pengawasan peredaran barang strategis;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria di
bidang pengawasan peredaran barang strategi;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
peredaran barang strategis;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengawasan peredaran barang strategis;
f. pelaksanaan administrasi seksi barang strategis; dan
g. pelaksanaan fungi lain yang di berikan oleh kepala bidang perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga.
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8. Kepala UPT Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan tera , tera ulang
alat alat ukur , takar , timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) , ketatausahaan dan
pelayanan kemetrologian legal . Dalam melaksanakan tugas UPT Metrologi Legal
mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan di bidang pelayanan tera, tera
ulang alat - alat ukur, takir, timbangan, dan pelengkapanya (UTTP),ketatausahaan dan
pelayanan kemetrologian legal;
b. penyusunan orma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pelayanan tera, tera ulang
alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya (UTTP), ketatausahaan dan pelayanan
metrologi legal;
c.

pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan tera, tera ulang alat-alat ukur, takar
timbangan dan perlengkapan (UTTP), ketatausahaan dan pelayanan metrologi legal;

d. pemberian bimbingan teknis di bidangpelayanantera, tera ulang alat-alat ukur, takar,
timbangan dan perlengkapan (UTTP), ketatausahaan dan pelayanan metrologi legal;
e. pelaksanan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pelayanan tera, tera ulang
alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP), ketatausahaan dan pelayanan
kemetrologian legal;
f. pelaksanaan administrasi UPT metrologi legal, dan;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
9. Kepala UPT Pasar Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan , mengkoordinasikan dan
mengendalikan semua kegiatan pasar di kecamatan . Dalam melaksanakan tugas UPT
Pasar Kecamatan mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana program dan anggaran kegiatan pelaksanaan pengkoordinasian dan
pengendalian kegiatan pasar ;
b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pengkoordinasian dan
pengendalian kegiatan pasar
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian
kegiatan pasar;
d. pemberian bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian
kegiatan pasar
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e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pelaksanaan
pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan pasar
f. pelaksanaan administrasi UPT Pasar Kecamatan , dan ;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
10. Kepala UPT Diklat Perindustrian mempunyai tugas melaksakan pelatihan industri
kecildan kerajinan . Dalam melaksanakan tugas UPT diklat perindustrian mempunyai
fungsi :
a. penyusunan rencana , program dan anggaran kegiatan di bidang pelatihan industri
kecil dan kerajinan
b. penyusunan norma standar , prosedur, dan kriteria di bidang pelatihan industri kecil
dan kerajinan
c. pelaksana kebijakan di bidang mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pasar
d. pemberian bimbingan teknis di bidang pelatihan industri kecil dan kerajinan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang pelatihan industri kecil
dan kerajinan
f. pelaksanaan administrasi di Unit Pelaksana Diklat Industri , dan ;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
11. Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam
melaksanakan tugas jabatan fungsional menyelenggarakan fungsi ssuai dengan jabatan
fungsional masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

12.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar

sesuai dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 72 Tahun 2016 Tanggal 14 Desember
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gianyar dapat disajikan pada gambar 1 berikut :
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2.2.Sumber Daya
2.2.1. Personil
Jumlah personil / pegawai yang bertugas pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Gianyar adalah sebanyak 54 orang yang terdiri dari :
a. Berdasarkan Status Kepegawaian :
1) PNS sebanyak 50 orang yang terdiri dari :
- PNS Golongan IV sebanyak 6 orang
- PNS Golongan III sebanyak 35 orang
- PNS Golongan II sebanyak

9 orang

Dari 9 orang PNS golongan II tersebut, 1 orang diperbantukan di
Badan Narkoba Nasional Kabupaten Gianyar.
2) Pegawai Harian/ Honor Daerah sebanyak 4 orang yang terdiri dari :
- Pegawai Harian sebanyak 4 orang

40
35
30
25
20
15
10
5
0

PNS
IV

III

II

Non Gol.

Harian/Honor

Golongan
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b.

Berdasarkan jabatan struktural/ fungsional :
1) Pejabat Struktural terdiri dari :
- Pejabat eselon IIa sebanyak 1 orang
- Pejabat eselon IIIa sebanyak 1 orang
- Pejabat eselon IIIb sebanyak 4 orang
- Pejabat eselon IVa sebanyak 16 orang
- Pejabat eselon IVb sebanyak 1 orang
2) Pejabat Fungsional terdiri dari :
- Penyuluh Perindag sebanyak 5 orang
3) Staf sebanyak 26 orang

b. Grafik Pejabat berdasarkan Eselon
18
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8
6
4
2
0

Eselon

IIa

c.

IIIa

IIIb

IVa

IVb

Berdasarkan jenis kelamin :
1) PNS :
- Laki-laki sebanyak 31 orang
- Perempuan sebanyak 19 orang
2) Pegawai Harian/ Honor Daerah :
- Laki-laki sebanyak 4 orang
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c. Grafik Personil Berdasarkan Jenis Kelamin
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d.

Perempuan

Berdasarkan tingkat pendidikan :
1) PNS
- SLTA sebanyak 16 orang
- DI/DII/DIII sebanyak 2 orang
- S1 sebanyak 23 orang
- S2 sebanyak 9 orang

2) Pegawai Harian/ Honor Daerah
- SLTA sebanyak 3 orang
- S1 sebanyak 1 orang
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d. Grafik Personil Berdasarkan Tingkat
Pendidikan
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2.2.2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang menunjang di dalam melaksanakan tugas yaitu :
a. Gedung Kantor
Dilihat dari jumlah gedung yang ditempati Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Gianyar yaitu sebanyak :
1). 1 (satu) gedung induk yang terdiri dari 9 ( sembilan) ruangan.
2). 1 (satu) gedung UPT Metrologi yang berlokasi di Desa Sidan
b. Peralatan Kerja
Peralatan kerja khususnya computer sebanyak 15 buah dalan kondisi
baik, Lap Top sebanyak 13 buah, printer 13.
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c. Kendaraan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar pada saat ini
mempunyai Kendaraan roda 4 (empat ) sebanyak 5 (lima) unit dan Sepeda
motor sebanyak 25 unit.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Sampai dengan tahun 2013, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Gianyar telah melaksanakan pelayanan sebagaimana pada tabel 2.1 sebagaimana
terlampir.
Berdasarkan tabel 2.1, secara umum rata-rata capaian realisasi program adalah
87,03 % dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi program ini dihitung
berdasarkan atas penyerapan dana yang dianggarkan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Gianyar dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Semua kegiatan
yang dianggarkan telah dapat terlaksana dengan baik, setiap program kegiatan telah
dilaksanakan. Penyerapan dana secara garis besar telah mencapai 99% lebih, namun
beberapa kegiatan memang penyerapan dananya hanya mencapai 80%.
Kegiatan yang capaian realisasi programnya 100 %, diantaranya : program
peningkatan pembinaan kemampuan teknologi industri, pemeliharaan gedung/kantor,
pemeliharaan peralatan kantor,

Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional,

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, Pendaftaran HKI IKM Gianyar,
Pendaftaran Pengusaha di Kabupaten Gianyar. Keberhasilan capaian target ini tidak
terlepas dari akurasi perencanaan dan pemanfaatan dana yang tersedia.
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Program yang capaian realisasinya belum mencapai target 100% pada umumnya
berkisar pada 99%. Capaian realisasi paling rendah adalah program Pengembangan pasar
dan distribusi barang/produk, 82,58%, hal ini dikarenakan adanya fluktuasi harga dan
estimasi tingkat inflasi yang kurang tepat. Anggaran tidak terserap 100% juga karena
dalam pelaksanaan setiap kegiatan selalu menerapkan prinsip real cost, yaitu pengeluaran
harus sesuai dengan biaya yang benar-benar dikeluarkan dalam melaksanakan kegiatan,
tanpa ada manipulasi.
Dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan program yang direncanakan dan
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar dari tahun
2009 – 2013 telah terlaksana dengan baik.
Sesuai dengan tabel 2.2, secara umum rasio antara realisasi dan anggaran dapat
dikatakan baik. Rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun ke tahun rata-rata adalah
0,9376 sehingga dapat dikatakan baik. Faktor yang mempengaruhi adalah perencanaan
yang baik, mempertimbangkan segala aspek perubahan yang bisa terjadi pada tahun-tahun
kedepannya, pelaksanaan kegiatan yang selalu mengacu pada Daftar Pelaksanaan
Anggaran sehingga segala kegiatan yang dilakukan tidak melenceng dari apa yang telah
direncanakan.

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan Kabupaten
Gianyar selama 5 (lima) tahun kedepan,terinventarisasi beberapa tantangan dan
peluang dalam pengembangan pelayanan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :
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TANTANGAN

PELUANG

Meningkatnya jumlah penduduk

Angkatan kerja meningkat

Rendahnya daya beli

Tenaga kerja cukup tersedia

Meningkatnya jumlah
pengangguran

Meningkatnya masyarakat sebagai pelaku
ekonomi produktif

Komersialisasi fasilitas dan asset pasar
terhadap non pedagang historis

Meningkatnya kelompok usaha bersama di
masyarakat

Membangun sinergitas yang efisien
mulai dari pemasok, pedagang dan
pembeli

Meningkatnya animo masyarakat dalam
mendirikan Kelompok Usaha dan IKM

Peningkatan kualitas hubungan status
hukum / kepemilikan (pengelola / Pemda /
pedagang)

Dukungan pemerintah semakin tinggi dengan
adanya prioritas kebijakan ekonomi nasional

Perwujudan dan pencitraan identitas
pasar tradisional sesuai dengan ciri khas /
keunikan masing-masing pasar

Tersedianya tenaga ahli dari perguruan tinggi,
Litbang Balai besar maupun IKATSI

Bahan baku dan penunjang mudah didapat
Indonesia merupakan pasar yang besar
Dengan adanya perjanjianperjanjian
antara Negara yang baru, barang ekspor kita
akan kompetitif di pasar internasional
Adanya kebijakan baik dari Pemerintah Pusat
maupun Provinsi dan Daerah yang
mendukung adanya sistem keterbukaan dan
kemudahan dalam proses pengadaan barang /
jasa
Makin terjangkaunya ruang gerak
pengawasan barang beredar dan jasa yang
dilakukan oleh pihak LPKSM di wilayah
Kabupaten Gianyar
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Makin tumbuhnya kesadaran pelaku usaha
mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggungjawab
Makin meningkatnya pengetahuan pelaku
usaha mengenai peraturan pemerintah
tentang peredaran barang dan
jasa
Terbukanya kewenangan untuk melaksanakan
urusan / kegiatan
di bidang kemetrologian
Memiliki potensi unggulan yang mejadi
trademark suatu produk yang berkualitas
Meningkatnya kerjasama antarapelaku usaha
dengan lembaga keuangan maupun lembaga
terkait untuk memproses Hak
Paten
Adanya lembaga-lembaga keuangan
Adanya kepedulian terhadap pengrajin untuk
menjadi mitra binaan dari perusahaan besar
Adanya pusat perbelanjaan /pasar modern /
mall untuk
sarana promosi
Kesempatan mengikuti event pameran
Tersebarnya distributor / agen /grosir

Dukungan pemerintah semakin tinggi melalui
APBN, Program GEMPITA
Di Kabupaten Gianyar, terdapat 7 pasar
tradisional dan 33 pasar desa, 7 Pasar Seni, 1
Pasar Yadnya, warung serta toko-toko
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BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayananan SKPD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar telah melakukan
identifikasi permasalahan, diantaranya yaitu :
1. Kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana kurang memadai.
2. Sumberdaya manusia IKM yang masih rendah.
3. Tingkat kesadaran, budaya, jiwa kewirausahaan yang masih konvensional
4. Lemahnya penegakkan hukum
5. Daya saing pasar tradisional yang semakin melemah dengan maraknya pasar modern
6. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan promosi
7. Masih sulit untuk memperoleh akses ke perbankan
9. Belum stabilnya mutu produk

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.2.1. VISI
Renstra SKPD Dinas

Perindustrian dan Perdagangan disusun dengan mengacu

pada Visi dan Misi Kabupaten Gianyar yang
Provinsi Bali dan

memperhatikan RJPMD / Renstrada

RPJMD Kabupaten Gianyar, juga memperhatikan dokumen

perencanaan lainnya seperti RUTR Kabupaten Gianyar, lingkungan hidup dan sumber
daya yang terdapat di Kabupaten Gianyar.
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Berdasarkan RJPMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013 – 2018, Visi pembangunan
Kabupaten Gianyar 5 tahun ke depan adalah ”Gianyar-Bagus”, yang mengandung
pengertian Bagus berarti baik, elok, indah atau cemerlang. BAGUS juga merupakan
singkatan dari Bersih, Alami, Giat, Berbudaya dan Sejahtera. Berdasarkan hal tersebut,
Visi Gianyar 2013-2018 adalah :

”TERWUJUDNYA GIANYAR BAGUS
(BERSIH, ALAMI, GIAT,BERBUDAYA DAN SEJAHTERA)” MENUJU
JAGADHITA

1.

Terwujudnya Gianyar yang BERSIH, meliputi :
a)

Terwujudnya

aparatur

pemerintah

daerah

yang

bersih,

berwibawa,

berintegritas, profesional, berjiwa enterpreneur dan responsif terhadap
kepentingan rakyat berbasis kinerja.
b)

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good and clean govermance) yaitu
profesional, transparan, akuntabel, partisipatif serta memiliki kredibilitas dan
bebas KKN.

c)

Terwujudnya suatu sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi publik dalam berbagai
tingkatan pengambilan keputusannya.

d)

Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, masyarakat, ilmuwan dan
pengusaha (tetrahedron) dalam mempercepat proses pembangunan.

e)

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman,
ketertiban umum dan suprimasi hukum.
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f)

Terwujudnya sistem keamanan lingkungan yang berbasis komunitas dan
sistem informasi yang berbasis teknologi dengan membangun sinergitas
pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat.

2.

Terwujudnya Gianyar yang ALAMI, meliputi :
a)

Terwujudnya lingkungan Gianyar yang alami dan lestari

b)

Tereujudnya lingkungan masyarakat yang indah, bersih dan hijau (clean and
green)

c)

Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
serta penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

d)

Terkendalinya lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara
berkelanjutan

e)

Terwujudnya peningkatan kesadaran dan wawasan masyarakat akan
pentingnya

peranan

pengelolaan

lingkungan

dalam

berbagai

aspek

pembangunan
f)

Terwujudnya sinergitas pengelolaan lingkungan dan pengembangan pariwisata
budaya yang berbasis pada masyarakat

3.

Terwujudnya Gianyar yang GIAT, meliputi :
a)

Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya selalu giat
bekerja, dalam konteks bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas

b)

Terwujudnya kreativitas dan produktivitas masyarakat dalam berinovasi untuk
membangun dan mengembangkan usaha, serta bentuk-bentuk ekonomi kreatif
lainnya, berbasis ekonomi kerakyatan.
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c)

Terwujudnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan bagi
masyarakat

dalam

menghadapi

perubahan

(change),

persaingan

(competitveness) dan kompleksitas permasalahan (complexity) di masa depan
dalam berbagai tingkatan
d)

Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya
saing tangguh, berjiwa enterpreneurship dan mampu memenuhi tuntutan,
kebutuhan dan kemajuan pembangunan daerah

e)

Terwujudnya peningkatan partisipasi publik dan kemandirian masyarakat dam
berbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, minimal
kebutuhan pokoknya

f)

Terwujudnya aparatur pemerintah yang juga giat bekerja, responsif dalam
mengatasi permasalahan pembangunan dan pelayanan publik

4.

Terwujudnya Gianyar yang BERBUDAYA, meliputi :
a)

Terwujudnya

peningkatan

pemahaman

dan

pelaksanaan

swadarmaningnegaradan swadarmaning agama bagi masyarakat Gianyar
b)

Terwujudnya peningkatan sradha dan bhakti dalam menunjang kecerdasan
intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dalam berkreasi
dan beraktivitas

c)

Terwujudnya masyarakat yang tenteram, rukun dan damai berdasarkan
semangat selunglung sebayantaka paras paros sarpanaya, sekaligus
mewujudnyatakan kerukunan intern dan antar umat beragama dengan
semangat menyama braya

d)

Terwujudnya peningkatan etos atau budaya kerja, kreativitas masyarakat
dalam menciptakan, mengembangkan kesenian dan hasil-hasil produksi yang
memiliki nilai seni dan berdaya saing
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e)

Terwujudnya kreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama yang
berbasis Desa Pekraman, banjar, subak dan sekaa-sekaa lainnya

f)

Terpeliharanya adat istiadat dan nilai-nilai budaya lokal sebagai pedoman
hidup (way of life) di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara

5.

Terwujudnya Gianyar yang SEJAHTERA, meliputi :
a) Terwujudnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang
ditunjukkan oleh :


Tingkat pendidikan antara lain : terlaksananya wajib belajar 12 tahun,
meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menurunnya tingkat
pendidikan

rendah,

meningkatnya

angka

partisipasi

sekolah

dan

tersedianya tenaga siap pakai melalui pendidikan kejuruan, serta
mengembangkan rumah belajar bagi masyarakat


Tingkat kesehatan antara lain : meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat, angka harapan hidup dan terpenuhinya sistem pelayanan
sosial melalui Asuransi Kesehatan, atau bentuk jaminan kesehatan lainnya.



Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh
meningkatnya pendapatan riil per kapita.

b) Terwujudnya penurunan jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan
berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial.
c) Terwujudnya akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar
seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, sanitasi dan
kesempatan berusaha.
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d) Terwujudnya peningkatan pengarustamaan gender dan partisipasi perempuan
dalam pembangunan melalui program kegiatan dan penyusunan anggaran yang
sensitif gender.
e) Terwujudnya kesadaran akan pentingnya perhatian pada peranan pemuda,
anak-anak dan penyandang masalah sosial lainnya, dalam keberhasilan seluruh
proses pembangunan daerah.
f) Tersedianya jaringan infrastruktur yang mampu mendorong perekonomian desa
dan berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan potensi
ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.
3.2.2. MISI
Untuk mewujudkan Visi pembangunan 2013-2018 disusun Misi Pembangunan
Kabupaten Gianyar lima tahun mendatang yaitu :
1)

Membangun pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas, profesional dan
berjiwa entrepreneur yang berorientasi pada pelayanan publik.

2)

Menjadikan Gianyar yang bersih, hijau dan elok berdasarkan penerapan rencana tata
ruang secara konsisten dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat mewujudkan
Gianyar yang alami dan terbebas dari masalah-masalah kependudukan, lingkungan
dan sosial.

3)

Menumbuhkan etos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam mengembangkan
ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk
unggulan daerah (One Village One Product), melatih dan mengusahakan modal bagi
komponen masyarakat untuk menjadi entrepreneur.

4)

Menumbuh kembangkan budaya masyarakat yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal
yang dapat menumbuhkan religiusita, disiplin, kerja keras berorientasi pada prestasi,
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dengan meningkatkan peranan desa pekraman, banjar, subak dan seka-sekaa serta
institusi-institusi yang telah ada dalam menjaga adat, budaya dan agama.
5)

Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang kompetitif, berintegritas, profesional dan berjiwa kewirausahaan
(entrepreneurship), dengan mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun, beasiswa
bagi anak yang kurang mampu dan berprestasi sampai ke jenjang perguruan tinggi,
meningkatkan kualitas, insentif dan renumerasi bagi pendidik dan tenaga
kependidikan, serta menjadikan ruang-ruang publik di desa sebagai rumah belajar.
Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih di Kabupaten Gianyar dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi
dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar adalah pada misi
yang ke-3 (tiga) yaitu :
Menumbuhkan etos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam
mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatanyang berbasis
pada produk unggulan daerah (one Village One Product), Melatih dan
mengusahakan modal bagi komponen maysarakat untuk menjadi
entrepreneur.

Mengacu pada misi diatas maka arah dan kebijakan pembangunan ekonomi
kerakyatan di Kabupaten Gianyar 2013-2018 dijabarkan sebagai berikut :
a. Peningkatan ekonomi lokal (ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif) yang
dilaksanakan sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat dan perlindungan
konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Pemberdayaan usaha kecil, Menengah dan koperasi agar efisien, produktif dan
berdaya saing, melalui pengembangan unit usaha seperti pemanfaatan teknologi
tepat guna.
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c. Pemanfataan penelitian dan pengembangan untuk kebutuhan informasi
pembangunan daerah terutama pengembangan potensi ekonomi daerah mengarah
pada kemandirian ekonomi lokal yang mampu menarik investasi di Gianyar.
d. Pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat guna terwujudnya masyarakat
yang mandiri dan kompetitif.
Sedangkan program prioritas lima tahun dibidang industri dan perdagangan
serta investasi di Kabupaten Gianyar 2013-2018 meliputi :
a. Program peningkatan produktivitas industri kecil dan menengah.
b. Program kewirausahaan bagi masyarakat.
c. Program peningkatan kreativitas IKM menuju industri kreatif.
d. Program peningkatan investasi di berbagai sektor terutama sektor ekonomi dan
pariwisata, serta infrastruktur dalam rangka meningkatkan persebaran investasi
melalui penyediaan informasi iklim investasi yang kondusif.
e. Program perluasan investasi berbasis keunggulan daerah, antara lain sektor
primer, sekunder dan tersier dalam rangka penciptaan kesempatan kerja.
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis
Pembangunan di sektor ekonomi suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari
pemecahan masalah pada isu-isu strategis suatu organisasi. Oleh karena itu, berdasarkan
capaian yang telah diperoleh dan tantangan pembangunan kedepan, maka ditetapkanlah
isu-isu strategis yang dihadapi 5 (lima) tahun kedepan yaitu :
1. Terjadinya disparitas atau ketimpangan antar wilayah
2. Produktivitas tenaga kerjanya masih rendah dibandingkan negara-negara
pesaing
3. Rendahnya keterampilan para pengurus / pengelola IKM
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Pengelolaan IKM
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3. Kurangnya ketersediaan skema pembiayaan di bidang industry kecil
4. Rendahnya transformasi, informasi dari hulu ke hilir atau dari hilir ke hulu
sehingga masih sering terjadi distorsi harga yang berdampak terhadap
perekonomian di tingkat pusat dan daerah
5. Rendahnya nilai tambah, daya saing dan produktivitas SDM industri kecil
6. Masih lemahnya daya saing industri kecil
7. Penerbitasn Certificate of Origin (CO) SKA merupakan pelimpahan pemerintah
pusat ke daerah
9. Akibat adanya pengaruh ekstrim cuaca mempengaruhi terhadap kebutuhan
pokok masyarakat khususnya di pasar-pasar tradisional sehingga berpengaruh
pula terhadap fluktuasi harga
10. Sebagai kepedulian dan keberpihakan pemerintah terhadap para pengrajin
Kabupaten Gianyar perlu mensosialisasikan program peningkatan penggunaan
produk Indonesia melalui slogan “ Cinta Produk lokal”
11. Terwujudnya pasar yang representative, sehat, bersih, aman dan nyaman
12. Memberdayakan para pelaku usaha (supplier, pedagang dan pembeli)
13. Meningkatkan perlindungan terhadap Pasar Tradisional.
Dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Gianyar secara optimal, dilakukan analisa faktor-faktor yang menguraikan analisis faktorfaktor lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, serta faktor-faktor
lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan tantangan menggunakan analisis swot
dengan persfektif Balance Scorecard sebagai berikut:
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Tabel 3.1
Analisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal
Dengan persfektif Balance Scorecard

A. FAKTOR INTERNAL
PERSPEKTIF
1. KEKUATAN (S)

2. KELEMAHAN (W)

PELANGGAN/CUSTOMER

Motivasi SDM memadai

Terbatasnya jumlah pegawai

PROSES INTERNAL
ORGANISASI

Tersedianya Standar
Operasional Prosedur

Belum optimalnya
kompetensi pegawai

INOVASI DAN
PERKEMBANGAN

Tersedianya Sistem IT

Terbatasnya sarana dan
prasaranan

KEUANGAN/FINANSIAL

Ketepatan dan Kesesuaian
Tata Kelola Keuangan

Anggaran belum memadai

B. FAKTOR EKSTERNAL
PERSPEKTIF
1. PELUANG (O)

2. ANCAMAN (T)

PEMANGKU
KEPENTINGAN

Adanya Pola kemitraan antar
industri Kecil Menengah.

Lemahnya koordinasi
dengan instansi terkait

KEBIJAKAN PEMERINTAH/
LEGALITAS

Tersedianya Peraturan
perundang-undangan

Belum adanya penataan
terhadap Pasar Modern

PERKEMBANGAN
POLEKSUDBUD DAN
IPTEK

Meningkatnya arus investasi
pada beberapa sektor
unggulan

Rendahnya penguasaan dan
penerapan teknologi industry
IKM

PERKEMBANGAN
GLOBALISASI

Pasar yang masih terbuka
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3. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan
Penetapan faktor-faktor kunci keberhasilan (Key Succes Factors) ini,
merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan
dalam mencapai visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Gianyar, karena faktor ini berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka
mencapai tujuan secara efektif dan efesien

berdasarkan analisis faktor-faktor

lingkungan internal dan eksternal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Gianyar. Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) perindustrian dan perdagangan yang
profesional dan berkualitas untuk menyusun perencanaan perindustrian dan
perdagangan yang komprehensif dan terpadu.
b. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan yang lebih terbuka dan partisipatif dengan adanya sistem dan
kepercayaan pimpinan dalam pelaksanaan tugas-tugas.
c. Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk mendukung penyusunan kebijakan Perindustrian dan Perdagangan Daerah.
d. Peningkatan kualitas koordinasi dalam mengevaluasi kinerja pembangunan yang
didukung tersedianya sarana dan prasarana untuk menyusun kebijakan
Perindustrian dan Perdagangan Daerah yang komprehensif dan terpadu.
e. Optimalisasi Akses teknologi dan informasi yang tinggi.
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C. ANALISA ISU STRATEGI
Dari apa yang telah diuraikan dalam Visi dan Misi diatas, maka dapat dilihat bahwa
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar mempunyai tugas yang sangat
berat khususnya yang mencakup bidang perekonomian. Sebagai instansi pelaksana tugas
Pemerintahan Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan, maka Disperindag
didalam menetapkan suatu program disamping melaksanakan apa yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah, juga harus menyerap aspirasi yang berkembang di tengahtengah masyarakat. Dengan demikian Disperindag dituntut untuk berperan aktif
meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Isu yang berkembang saat ini dan yang merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh
Disperindag Kabupaten Gianyar adalah :
1. Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah agar menjadi tangguh dan mandiri serta
terciptanya persaingan usaha yang sehat dan pemasaran barang yang fektif dan
efisien, yang artinya memberikan setiap kesempatan dan peluang yang ada kepada
usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan usahanya agar menjadi tangguh dan
mandiri.
2. Mendorong berkembang dan berfungsinya industri kecil dan menengah sebagai
penggerak utama ekonomi daerah yang mampu menyerap teknologi berwawasan
lingkungan dan mampu bersaing ditingkat nasional dan global.
3. Mendorong terwujudnya perlindungan konsumen dan Hak Atas Kekayaan Intelektual,
yang mana selama ini konsumen sangat lemah posisinya sehingga perlu mendapatkan
prioritas didalam penangannannya, demikian juga halnya dengan apresiasi terhadap
Hak Atas Kekayaan Intelektual yang perlu terus diupayakan dan didorong untuk
didaftarkan sehingga mendapat perlindungan atas pelanggarannya.

Renstra Disperindag Kabupaten Gianyar

35

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi
4.1.1. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar.
Visi adalah gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai
oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang. Visi akan membawa
dan mengarahkan tumbuh dan berkembangnya Dinas Perindustrian dan
Peragangan Kabupaten Gianyar

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun

kedepan.
Dari batasan diatas pernyataan visi

Dinas Perindustrian dan

Perdagangan adalah :

“Terwujudnya Pelaku IKM dan Perdagangan yang tangguh,

Mandiri dan berdaya saing Untuk Percepatan
Pembangunan ekonomi kerakyatan menuju Gianyar BAGUS”

Dalam Visi terkandung kalimat :
a. Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.
50.000.000,00 sampai dengan 500.000.000,00 tidak termasuk tanah
dan bangunan tempatusaha.
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b. Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukanc abang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhikriteria Usaha Kecil, yang memiliki kekayaan bersih lebih
dari

Rp.

500.000.000,00

sampai

dengan

paling

banyak

10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
c. Tangguh, dimaksudkan agar para pelaku IKM dan Perdagangan
memiliki

kemampuan

untuk

memanfaatkan

kekuatan

dalam

menghadapi tantangan persaingan serta mampu merubah tantangan
menjadi peluang dan dapat memanfaatkan peluang menjadi kekuatan.
d. Mandiri, dimaksudkan agar pelaku usaha mempunya isikap dan prilaku
dan mampu mempertanggung jawabkan segala hal yang telah menjadi
keputusan, mampu mengoptimalkan potensi diri dan mengurangi
ketergantungan.
e. Pembangunan ekonomi kerakyatan adalah memusatkan pemikiran dan
tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang
mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan atau
menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri pada tingkat individu,
keluarga dan komunitas=komunitas.
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f. Ekonomi Kerakyatan adalah system

ekonomi yang berbasis pada

kekuatan ekonomi rakyat, dimana rakyat sendiri sebagai pelaku
kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan
(popular)yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya
ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan diakuinya, termasuk
dalam katagori Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang me.liputi
sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan untuk memenuhi
kebutuhan dasar tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.
g. Berdaya saing, dimaksudkan agar pelaku usaha mampu meningkatkan
nilai tawar produk barang/jasa yang didukung dengan konsistensi atas
kualitas barang dan pelayanan jasa.

4.1.2. Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Untuk mencapai visi tersebu tdiatas, khusus di sektor industri dan
perdagangan, dirumuskan Misi yang menjadi fokus utamanya yaitu :
1. Meningkatkan

pelaksanaan

Percepatan

pembangunan

ekonomi

kerakyatan yang berbasis sinergi antara pariwisata, pertanian,
perdagangan, dan IKM”
2. Menumbuhkan ethos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam
mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan yang
berbasis pada produk unggulan daerah (One Village One Product).
3. Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM
BerbasisKompetensi
 Mendidik dan melatih SDM masyarakat untuk menjadi entrepreneur
yang tangguh dan mandiri.
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 Peningkatan SDM Aparatur yang berintegritas, professional dan berjiwa
kewirausahaan

(entrepreneurship)

untuk

meningkatkan

kwalitas

pelayanan publik.

4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah (Tahun 2013 – 2018) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1. Tujuan
Arah pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan yang
merupakan bagian integral dari pembangunan provinsi dan nasional
adalah membentuk sektor perindustrian dan perdagangan menjadi
kelompok usaha yang kuat dan mandiri dengan tingkat fleksibilitas,
kewirausahaan dan daya saing global yang tinggi serta menjadi
pengusaha yang inovatif serta dilandasi nilai moral, etos dan disiplin
kerja.
Tujuan yang ingin dicapai untuk percepatan pembangunan
ekonomi kerakyatan yang berbasis sinergi antara pariwisata, pertanian,
perdagangan, dan IKM dengan memperhatikan faktor-faktor kunci
keberhasilan sebagai suatu penentu sukses tidaknya pembangunan
IKM,perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Gianyar, yang
merupakan penjabaran dari misi adalah:
a)

Meningkatkan

Prosentase

konstribusi

sektor

industri

pada

perekonomian daerah (PDRB),
b)

Meningkatkan Prosentase konstribusi sektor perdagangan pada
perekonomian daerah (PDRB),
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Sedangkan tujuan menumbuhkan ethos dan sikap giat bekerja
pada masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha
ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah (One
Village One Product), adalah :
a)

Meningkatkan Prosentase SDM yang terdidik dan terlatih, sehingga
menjadi entrepreneur,yang tangguh dan mandiri

b)

Meningkatkan Prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor IKM,

c)

Meningkatkan prosentase kualitas SDM Aparatur dalam pelayanan
publik.

4.2.2. Sasaran

Jangka

Menengah

(Tahun

2013-2018)

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan
Sasaran percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang
berbasis sinergi antara perdagangan, dan IKM, adalah terwujudnya:
1. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan sektor industri
2. Terwujudnya

peningkatan

kontribusi

sektor

industri

terhadap

perekonomian gianyar
3. Terwujudnya perlidungan konsumen perdagangan
4. Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap
perekonomian Gianyar
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Secara rinci Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan
SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar dapat
disajikan pada Tabel 4.1 terlampir.

4.3.

Strategi dan Kebijakan
4.3.1. Strategi
Untuk mencapai tujun dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Visi

dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar maka
diperlukan perumusan strategi adalah sebagai berikut :
a. Tingkatkan komitmen SDM aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
b. Kembangkan industri produktif berbasis sinergi antara pertanian,
peternakan dan pariwisata untuk menumbuhkan ekonomi kreatif.
c. Tingkatkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah
melalu pameran dalam dan luar negeri.
d. Penerapan konsep ekonomi perdesaan melalui One Village One Product
(OVOP)
e. Kembangkan model kemitraan antara industry kecil dan menengah serta
kemitraan usaha hulu hingga hilir.
f. Memanfaatkan

kemampuan

penguasaan

teknologi

industry

untuk

meningkatkan produktivitas IKM.
g. Melaksanakan revitalisasi pasar tradisional untuk penataan pedagang

RenstraDisperindagKabupatenGianyar

42

4.3.2. Kebijakan
Dalam mencapai tujuan pembangunan Perindustrian dan Perdagangan
yang telah tersusun dalam sasaran strategi, perlu dijabarkan dalam bentuk
kebijakan sebagaiberikut :
a. Peningkatkan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku IKM dan
UKM melalui pengembangan pembangunan ekonomi yang berbasis
ekonomi kerakyatan, menumbuhkan kemitraan dengan usaha besar untuk
menciptakan jaringan usaha yang kuat, tahan terhadap globalisasi dan
liberalisasi ekonomi serta mampu memacu peningkatan kualitas dan
produktivitas tenaga kerja.
b. Meningkatkan

nilai

tambah

ekonomi

yang

berkelanjutan

dengan

membangun sektor-sektor unggulan dan meningkatkan peranan sektorsektor non unggulan dengan memperhatikan dampaknya pada kehidupan
sosial dan lingkungan hidup serta sebesar-besarnya bermanfaat dalam
penciptaan lapangan kerja.

.
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BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Disperindag Kabupaten Gianyar, serta
memperhatikan pagu anggaran yang ada, maka program dan kegiatan yang dilaksanakam
pada tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1.1. Rencana Program Dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang diaksanakan tahun 2013-2018adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan
 Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana da Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
a)

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

b)

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

c)

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

d)

Pembangunan Gedung Kantor

e)

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

f)

Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional

3. Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan :
a)

Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

b)

Pameran Pembangunan HUT Provinsi Bali

c)

Pemasaran Produk IKM

d)

Pelatihan Kewirausahaan

e)

Fasilitasi bagi IKM untuk Pemasaran

f)

Sosialisasi Peraturan HKI
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g)

Penyusunan Peta dan Data Base Industri

h)

Diklat Fasilitator HKI

i)

Pengadaan Sarana dan Prasarana HKI

j)

Pelatihan SDM Pengelola Industri Agro

4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan kegiatan :

a) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
b) Sosialisasi Peraturan Perlindungan Konsumen, Pengamanan Perdagangan dan
Kemetrologian
c) Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Peredaran Minuman Beralkohol
d) Pemantauan dan Monitoring harga dan stok Kebutuhan pokok strategis dan
penting lainnya
e) Pengawasan Kemetrologian
f) Pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus
g) Verifikasi Alat-Alat UTTP
h) Pelatihan Reparatir
5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan :
a)

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

b)

Revitalisasi Pasar Khusus (Seni) dan Pasar Tradisional

c)

Pengembangan Promosi Perdagangan

d)

Penyusunan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional

e)

Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

f)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional

g)

Pameran Produk Unggulan IKM

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan :

a)

Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional.
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b)

Pengembangan Informasi peluang pasar perdagangan Luar Negeri

c)

Pelatihan Managemen Prosedur Eksport

7. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial, dengan kegiatan :
-

Melaksanakan diklat kewirausahaan dan Bintek teknologi industri

8. Program Peningkatan Kemampuan Tehnologi Industri, dengan kegiatan antara lain :

1.2.

a.

Pembinaan Kemampuan Tehnologi Industri

b.

Pelatihan Pembukuan

c.

Pelatihan Pemintalan Benang Sutera

d.

Peningkatan Kemampuan Aparatus di Bidang Industri dan Perdagangan

e.

Pelatihan Managemen Produksi dan Desain Kayu

f.

Pelatihan Penggunaan Alat Pengolahan Kayu

Indikator Kinerja
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran visi-misi

serta kebijakan yang telah

dijelaskan sebelumnya, disusun program-program prioritas pembangunan Bidang
Perindustrian dan Perdagangan beserta indikator kinerja yang diharapkan dapat
tercapai pada akhir periode RPJMD 2013-2018.
Program-rogram

prioritas

pembangunan

disajikan

secara

rinci

dan

berkesinambungan mulai dari kebijakan, program, uraian indikator serta target
capaian tahunan, sebagaimana Tabel 5.1 terlampir
1.3.

Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta kebijakan di Bidang Perindustrian
dan Perdagangan, maka program-program dan kegiatan disusun berdasarkan
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dari tahun 20132018, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1 terlampir.
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BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD

Penetapan indikator kinerja SKPD bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai
ukuran pencapaian visi dan misi Dinas Perindusstrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar
dan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun 2013
dan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Gianyar.
Indikator Kinerja SKPD pada Rendtra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari
satu atau lebih indicator capaian kinerja program (outcame) terhadap tingkat capaian
indicator Kinerja SKPD berkenaan.
Penetapan indikator kinerja SKPD Perindustrian dan Perdagangan terhadap capaian
kinerja urusan perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018
dijelaskan pada tabel 6.1 sebagaimana terlampir.
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BAB VII
PENUTUP

Revisi Rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar
2013 – 2018 merupakan suatu acuan dan program dasar pemberdayaan perindustrian dan
perdagangan yang mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya sehingga pengembangannya
akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan, perindustrian dan perdagangan di
Kabupaten Gianyar.
Untuk mendukung rencana tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah
menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas yang disesuaikan dengan tugas dan
fungsi Dinas, standar pelayanan minimal dan merupakan penjabaran visi dan misi pengembangan
perindustrian dan perdagangan maupun visi dan misi Kepala Daerah terpilih.
Dengan tersusunnya

revisi rencana strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah

direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang sudah
ditetapkan dapat tercapai.

Gianyar, 30 Januari 2017
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gianyar

Ir. Wayan Suamba, MT
NIP. 19630711 199203 1 009
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