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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagai Kabupaten yang baru berusia 17 tahun, sudah banyak yang dilakukan
pemerintah untuk mengisi pembangunan, dapat dilihat akses-akses masyarakat yang
terpenuhi seperti infrastruktur jalan perdesaan, jalan perkotaan, infrastruktur kesehatan,
infrastruktur pendidikan, namun tidak dapat dipungkiri masih ada kekurangan-kekurangan
ataupun ketertinggalan yang harus dicapai, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang
ada di Kabupaten Rokan Hulu, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh karena Rokan Hulu
merupakan Kabupaten baru yang dimekarkan berdasarkan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999.
Selain sebagai Kabupaten baru juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sumber
daya alamnya. Pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat diberbagai aspek kehidupan, untuk mencapai tujuan dimaksud
Pemerintah Daerah telah menetapkan landasan, arah dan kebijakan yang dituangkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 yang telah disahkan, sebagai
acuan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan tahunan/Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu bertujuan pada pencapaian
agenda pembangunan daerah yaitu “STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM KAWASAN dengan
motto MEMBANGUN DESA MENATA KOTA DALAM SEBUAH KAWASAN STRATEGI
PEMBANGUNAN ROKAN HULU”. Sebagaimana yang akan dituangkan di dalam Rencana
Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Hal lain yang tidak kalah penting dalam pembangunan adalah selain ketersediaan
sumber daya, dana juga merupakan faktor penting dalam pembangunan. Dana yang besar,
sumber daya alam dan manusia yang memadai dan mendukung tidak akan dapat
menghasilkan suatu dampak atau hasil pembangunan yang berarti, bila tidak didukung oleh
suatu pengaturan, pengelolaan, pembatasan dan ketepatan atas pengalokasian sumbersumber serta pengontrolan/pengawasan yang terukur dan terarah. Untuk itu perencanaan
memegang peranan penting dalam proses awal pelaksanaan pembangunan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan
pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung
koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan
sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara
pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Dinas Perindustrian dan
Perdagangan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan
akuntabel.
Perencanaan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu proses
untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah
upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Untuk
menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran dalam rangka
pencapaian tujuan negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
merupakan suatu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun, yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Rokan Hulu ini dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana undang-undang tersebut adalah
salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta
dapat mendorong efektifitas dan efesiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi
program antara pusat dengan daerah serta pembangunan lintas sektor di daerah. Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi kelembagaan
perencanaan partisifatif.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas
Perindustrian dan Perdagangan adalah:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20052025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20162021;
24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususun
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
26. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu ini
disusun sebagai sarana untuk mencapai dan mendukung penuh visi dan misi Kabupaten Rokan
Hulu dan sebagai satu pedoman yang mencerminkan arah, langkah dan kegiatan yang akan
dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
Fokus utama yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan menangani isu-isu strategis yang
berkembang dengan sasaran yang dinamis dan berkelanjutan berdasarkan hasil-hasil
pembangunan yang telah dicapai sebelumnya. Kemudian titik beratnya berorientasi pada
tindakan yang nyata, sistematik dan akuntabel untuk merespon isu-isu strategis yang
berkembang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Secara umum esensi dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu adalah mengidentifikasi kondisi yang ada pada saat ini,
kemudian memprediksi dan memproyeksikan kondisi yang diinginkan di masa yang akan
datang dalam rangka peningkatan kinerja, sekaligus memenuhi amanat yang terkandung
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pada pelaksanaan kinerjanya
nanti akan dipertanggung jawabkan kepada Bupati Rokan Hulu atas keberhasilan ataupun
kegagalannya.
Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu adalah:
1. Menjabarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu dan
mendukung sepenuhnya visi dan misi tersebut ke dalam bentuk program yang lebih
terarah dan terukur;
2. Sebagai dokumen perencanaan komprehensif yang menjamin konsistensi perumusan
kondisi dan masalah daerah yang ada saat ini, perencanaan arah kebijakan, pembuatan
strategi, sampai kepada pemilihan program strategis yang sesuai guna mengatasi isu
yang berkembang sesuai kebutuhan daerah atas program-program dan kegiatan
pembangunan;
3. Sebagai acuan utama dalam melaksanakan program-program pembangunan selama
lima tahun ke depan yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kinerja
Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan
Hulu pada tahun 2017 sampai dengan 2021;
4. Sebagai dasar bagi Bupati Rokan Hulu dalam mengukur dan menilai kinerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu pada setiap akhir pelaksanaan
tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Rokan Hulu ini dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana peraturan
perundang-undangan tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang
kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efesiensi
melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta
pembangunan lintas sektor di daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat
dipandang sebagai instrumen bagi kelembagaan perencanaan partisifatif.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan dokumen rencana strategis Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 adalah sebagai
berikut:
BAB I

BAB II

PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.2.

Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.3.

Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan

3.2.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

3.3.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

3.4.
BAB IV

Penentuan Isu-Isu Strategis

TUJUAN DAN SASARAN
Mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dalam lima tahun mendatang.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Mengemukakan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
dalam lima tahun mendatang.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif didalam matrik.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Mengemukakan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII

PENUTUP
Menjelaskan program transisi untuk kurun waktu satu tahun dan membahas
kaidah-kaidah

pelaksanaan

Rencana

Strategis

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan sebagai pedoman bagi tersusunnya dokumen perencanaan tahunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2016 maka struktur
organisasi dan uraian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dijabarkan sebagai
berikut:
1.

Kepala Dinas;

2.

Sekretaris, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

3.

Bidang Perindustrian, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan dan Iklim Usaha Industri;
b. Seksi Kerjasama Industri Promosi Investasi dan Pemasaran;
c. Seksi Pembinaan Usaha Industri.

4.

Bidang Perdagangan, terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan;
b. Seksi Pengembangan dan Sarana Pasar;
c. Seksi Pengendalian dan Pengembangan.

5.

Bidang Metrologi, terdiri dari:
a. Seksi Pengelolaan Standard dan Laboratorium;
b. Seksi Pengawasan dan penyidikan;
c. Seksi Sarana, Prasarana dan penyuluhan Kemetrologian.
Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berserta

jajarannya berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Sususun Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan adalah sebagai berikut:
1.

Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah
dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas
merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan,
mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang
Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu sesuai

dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan
yang berlaku yang dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu:
1)

Perumusan dan penetapan rencana strategis

dan rencana kerja Dinas Sesuai

dengan visi dan misi Daerah;
2)

Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan lingkup bidang
perindustrian dan perdagangan;

3)

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang dan
kelompok jabatan fungsional;

4)

Pembinaan administrasi perkantoran;

5)

Pelaksanaan hubungan kerja dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam
penyelenggaraan kegiatan Dinas;

6)

Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;

7)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

8)

Penyusunan dan penyempaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang
berlaku; dan

9)
2.

Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas.

Sekretaris, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
dengan tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk,
menilai, mengatur mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesektariatan,
meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta
pengelolaan keuangan, yang dijabarkan ke dalam 18 (delapan belas) fungsi, yaitu:
1)

Penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan,
perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;

2)

Penyelenggaraan dan pelaksanaan program administrasi umum, melaksanakan
pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi perlengkapan,
pengelolaan administrasi program, pengelolaan administrasi keuangan serta
merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat perlengkapan kantor;

3)

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
sub bagian;

4)

Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian;

5)

Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;

6)

Memberi petunjuk membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan lancar dan tertib;

7)

Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang
secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;

8)

Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya;

9)

Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas
keamanan kantor;

10) Melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja
dan budaya tertib;
11) Mempersipkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersipkan surat perintah
tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
12) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
13) Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor;
14) Menyampaikan sasaran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah
yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
15) Memerikasa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan
membuat laporan pelaksanaan tugas;
16) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah
dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
17) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian
sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP3 bawahan; dan
18) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian
Umum, Perlengkapan dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan.
Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan, berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas membantu Sekretaris dengan tugas
melaksanakan tugas dibidang administrasi, kepegawaian dan perlengkapan, yang
dijabarkan ke dalam 39 (tiga puluh sembilan) fungsi, yaitu:
1)

Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian
dan perlengkapan;

2)

Menyusun rencana kerja sub bagian dengan mempedomani rencana kerja tahunan
dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sub bagian;

3)

Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas
keamanan kantor;

4)

Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan barang lainnya:

5)

Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

6)

Membuat konsep surat dinas yang menyangkut kepegawaian, berupa kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala dan masalah lainnya untuk menyelesaikan
administrasi kepegawaian;

7)

Membuat konsep dan mengetik daftar untuk kepangkatan kepegawaian dengan
mempedomani data yang ada untuk disampaikan kepada badan kepegawaian
daerah Kabupaten Rokan Hulu;

8)

Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai bahan informasi dan
membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai, dinas luar, sakit, pegawai yang sedang
cuti dengan mempedomani laporan dan daftar hadir yang ada sebagai bahan
laporan pada atasan;

9)

Melakukan konsultasi dengan atasan atau intansi terkait terhadap masalah-masalah
yang bersifat insidentil dibidang kepegawaian serta membuat konsep surat bersifat
insidentil dengan berpedomani masalah yang ada dan petunjuk atasan untuk
mempersiapkan naskah dinas yang diperlukan untuk mendapat pedoman
penyelesaian tugas;

10) Menyelesaikan administrasi permohonan pensiun pegawai yang akan batas usia
pensiun dengan cara mempedomani ketentuan yang ada untuk memproses pegawai
yang bersangkutan;
11) Menginventarisasi pegawai yang mengusulkan yang akan mengikuti pelatihan
penjenjangan Diklatpin IV, III, II dan diklat teknis fungsional serta pendidikan
formal dengan cara menyampaikan surat edaran sebagai bahan persiapan test;
12) Menginventarisasikan nama-nama pegawai yang akan memperoleh penghargaan
dan tanda jasa dengan cara meneliti perlengkapan persyaratan pemberian tanda
jasa dengan cara membaca kelengkapan persyaratan yang diajukan untuk menilai
layak atau tidaknya PNS yang bersangkutan mendapat penghargaan dan tanda jasa;
13) Menghimpun

dan

menyiapkan

bahan-bahan

untuk

pembuatan

laporan

akuntabilitas kinerja triwulan, semester dan tahunan dibidang perlengkapan;
14) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan
penyusunan, perumusan kebijakan program kerja dan kegiatan dibagian
perlengkapan;
15) Membuat administrasi inventaris aset SKPD;
16) Membuat konsep Surat Pencairan Dana (SPD) kegiatan rutin dan bidang-bidang
PPTK dalam rangka pengajuan Surat Pencairan Dana (SPD) ke Bendahara Umum
Daerah;
17) Meneliti konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan bulanan SPD yang telah
diterbitkan;

18) Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari kegiatan rutin;
19) Memeriksa (verifikasi) SPP kegiatan rutin dan bidang-bidang;
20) Meneliti SPP-LS, SPP-UP, SPP-TU, gaji dan tunjangan PNS lainnya yang disampaikan
bendaharawan pengeluaran;
21) Meneliti/membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diterbitkan
pengguna anggaran;
22) Mengajukan SPM yang telah dibuat kepada bendaharawan umum daerah dan
mencatat SP2D yang telah diterbitkan;
23) Meneliti, mengawasi, dan mengurusi pelaksanaan pembukuan penerima dan
pengeluaran belanja SKPD;
24) Meneliti dan menandatangani pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
25) Melaksanakan pembuatan neraca dan arus kas dalam melaksanakan akuntansi
SKPD serta membuat jurnal;
26) Membuat konsep perhitungan pembuatan gaji pegawai, honorarium dan beban
kerja;
27) Membuat daftar permintaan gaji pegawai, melakukan urusan pembayaran gaji,
membuat permintaan gaji pokok, rapel dan honorarium;
28) Membuat usulan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji bagi
pegawai untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah;
29) Memenuhi permintaan gaji berkala;
30) Melakukan wajib pungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;
31) Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi anggaran SKPD;
32) Menyiapkan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan)
33) Menyiapkan laporan keuangan untuk LAKIP;
34) Mengoreksi laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan tentang keuangan;
35) Melakukan konsultasi dengan atau instansi terkait terhadap masalah-masalah yang
bersifat insidentil dibidang keuangan untuk mendapatakan pedoman penyelesaian
tugas;
36) Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan
penilaian SKP bawahan;
37) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan
kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
38) Melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris baik secara tertulis maupun lisan
sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sekretaris;

39) Melaporkan dan bertanggung jawab kepada sekretaris dengan melaksanakan tugas
di lingkungan kepegawaian.
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam hal
melaksanakan tugas menyusun rencana evaluasi dan pelaporan, yang dijabarkan ke
dalam 16 (enam belas) fungsi, yaitu:
1)

Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi penyiapan serta
penyajian data Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

2)

Melakukan studi dan survey/identifikasi teknis dan sarana dengan institusi terkait;

3)

Mengkoordinir, merumuskan program/kegiatan/proyek pembangunan dengan
institusi terkait;

4)

Menyusun rencana dan program kerja tahunan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan;

5)

Mempersiapkan bahan-bahan untuk musrenbang, rakornis, rapat regional
musrenbangtan dan musrenbangnas;

6)

Melakukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan rencana kerja/kegiatan
perencanaan;

7)

Mempersipkan dan mengajukan daftar usulan kegiatan serta menyelesaikan daftar
isian kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

8)

Merumuskan

dan

menelaah

pelaksanaan

anggaran

pembiayaan

proyek

pembangunan dan kegiatan;
9)

Melaksanakan proses revisi program bilamana perlu, atas persetujuan atasan;

10) Mengindentifikasi

tindakan-tindakan

kolektif

dalam

pelaksanaan

program

pembangunan sedini mungkin;
11) Mendukung usaha perencanaan berikutnya;
12) Menyusun dokumen rencana kerja, rencana kegiatan anggaran dan dokumen
pelaksanaan anggaran untuk belanja murni dan belanja perubahan;
13) Mempersipkan bahan pengendalian teknis dan administrasi program, proyek dan
kegiatan serta merumuskan, mengelola, mengevaluasi serta menyusun pelaporan;
14) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan
kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;
15) Menilai hasil kinerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian SKP bawahan;
dan
16) Melaksanakan tugas-tugas baru dan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3.

Kepala Bidang Perindustrian, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris dengan tugas mengkoordinasikan, membina,
merumuskan, mengembangkan dan mempromosikan serta mengevaluasi usaha industri,
yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) fungsi, yaitu:
1)

Mempersiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan teknisi di bidang industri
tingkat Kabupaten;

2)

Penerapan bidang usaha prioritas/unggulan;

3)

Memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program bidang industri di
Kabupaten;

4)

Penetapan produk industri yang telah mempunyai Komoditas Inti Industri Daerah
(KIID);

5)

Mempelajari peraturan dan perundang-undangan dan petunjuk hukum di bidang
pembinaan industri;

6)

Menyusun perencanaan dan program kegiatan Seksi Pembinaan Usaha Industri baik
tahunan maupun kebijakan pembinaan industri; dan

7)

Mempersiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standarisasi
dan teknologi.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perindustrian, dibantu oleh
Kepala Seksi Pengembangan dan Iklim Usaha Industri, Kepala Seksi Kerjasama Industri
Promosi Investasi dan Pemasaran serta Kepala Seksi Pembinaan Usaha Industri.
Kepala Seksi Pengembangan dan Iklim Usaha Industri, berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian dengan tugas melaksanakan
sebagian tugas kepala Bidang Perindustrian dalam lingkup Pengembangan dan Iklam
Usaha Industri, yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) fungsi, yaitu:
1)

Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan kebijakan
teknis panduan dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan seksi
perizinan dan iklim usaha industri;

2)

Menyusun perencanaan dan memfasilitasi kerjasama industri melalui pola
kemitraan usaha;

3)

Menghimpun dan mempelajari peraturan tentang iklim usaha;dan

4)

Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang masalah langkah-langkah
yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Kepala Seksi Kerjasama Industri Promosi Investasi dan Pemasaran, berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian dengan tugas
melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam urusan melaksanakan kerjasama
industri investasi dan pemasaran, yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) fungsi, yaitu:

1)

Fasilitasi kerjasama industri melalui pola kemitraaan usaha;

2)

Fasilitasi kerjasama lintas sektoral dan regional untuk memperdayakan industri;

3)

Pelaksanaan urusan promosi investasibidang industri;

4)

Pelaksanaan promosi produk industri;dan

5)

Menyiapkan bahan pelaksanaan hasil-hasil kerjasama lintas sektoral dan
pengembangan industri.

Kepala Seksi Pembinaan Usaha Industri, berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian dengan tugas melaksanakan sebagian tugas
kepala bidang dalam urusan pembinaan usaha industri, yang dijabarkan ke dalam 7
(tujuh) fungsi, yaitu:
1)

Melaksanakan pengawasan terhadap standarisasi mutu dan legalitas usaha industri;

2)

Menghimpun peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis melalui
standarisasi dan teknologi;

3)

Memfasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar;

4)

Mengkordinasi program dengan sektor litbang;

5)

Menyusun perencanaan dan program kegiatan baik tahunan maupun rutinitas
pembinaan;

6)

Memfasiltasi dan mengkoordinasi kan dengan lembaga/instansi terkait tentang
legalitas usaha; dan

7)

Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah
yang perlu diambil dibidang tugasnya.

4.

Kepala Bidang Perdagangan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas dengan melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi di
bidang perdagangan, yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) fungsi, yaitu:
1)

Melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang
setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat dan melalui pembangunan,
pemberdayaan dan peningkatan kwalitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka
peningkatan daya saing pengendalian perdagangan dalam negeri meliputi:
perizinan, standar, larangan dalam pembatasan perdagangan, distribusi barang,
pemberlaku SNI, pendataan gudang, penyimpanan barang kebutuhan pokok dan
barang penting;

2)

Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pembinaan usaha perdagangan;

3)

Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pengembangan dan sarana pasar;

4)

Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pengemdalian dan pengamanan
perdagangan;

5)

Merencanakan operasional kegiatan koordinasi pembinaan usaha perdagangan,
pengembangan dan sarana pasar dan pengendalian dan pengaman perdagangan;
dan

6)

Memberi tugas kepada bawahan dalam kegiatan pembinaan usaha perdagangan,
pengembangan dan sarana pasar dan pengendalian dan pengamanan perdagangan.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh
Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan, Kepala Seksi Pengembangan dan Sarana Pasar
serta Kepala Seksi Pengendalian dan Pengembangan.
Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Bidang Perdagangan dengan tugas menyiapkan bahan
pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan sarana dan sarana penunjang/jasa
perdagangan, serta usaha perdagangan, yang dijabarkan ke dalam 13 (tiga belas) fungsi,
yaitu:
1)

Penyusunan program kerja;

2)

Penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi, pembinaan dan pengembangan sarana
dan prasarana penunjang/jasa perdagangan serta usaha perdagangan;

3)

Penyusunan petunjuk teknis pembinaan sarana dan usaha perdagangan;

4)

Penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan/ non perizinan tertentu usaha
perdagangan dalam negeri;

5)

Pemantauan pertumbuhan sarana dan sarana penunjang/jasa perdagangan serta
usaha perdagangan;

6)

Pengelolaan

data

pertumbuhan

dan

perkembangan

sarana

dan

sarana

penunjang/jasa perdagangan serta usaha perdagangan;
7)

Pembinaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan penunjang/jasa perdagangan;

8)

Pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha perdagangan;

9)

Pembinaan dan fasilitasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;

10) Pelaksaan bimbingan teknis pelaksanaan dibidang kelembagaan dan kemitraan
serta pembinaan usaha perdagangan;
11) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama perdagangan dalam negeri;
12) Pemasaran dan Promosi produk khas Kabupaten Rokan Hulu; dan
13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Kepala Seksi Pengembangan dan Sarana Pasar, berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dengan tugas menyiapkan
bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi pengembangan dan sarana pasar, yang
dijabarkan ke dalam 16 (enam belas) fungsi, yaitu:

1)

Penyusunan rencana kerja seksi pengembangan dan sarana pasar serta pedagang
kaki lima;

2)

Menyelenggarakan penataan, pengendalian, pembinaan dan pengembangan pasar;

3)

Penyelenggaraan penata dan pengendalian jenis, tempat dan sarana perdagangan;

4)

Penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian pedagang kaki lima;

5)

Penyelenggaraan analisis potensi dan kebuthan pasar;

6)

Perumusan kebijakan teknis pengelolaan retribusi dan pendapatan lainnya,
keamanan, kebersihan, sarana dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima;

7)

Penyelenggaraan pelayanan rekomendasi dan perizinan pasar;

8)

Penyusunan rencana kerja sarana dan prasarana pasar;

9)

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana
pasar dan pedagang kaki lima;

10) Penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar dan
pedagang kaki lima;
11) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan dan Sarana Pasar berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai
dengan peraturan yang ditetapkan;
12) Memberi petunjuk kepada bawahan di Seksi Pengembangan dan Sarana Pasar
dalam melaksakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku
sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas;
13) Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan di Seksi Pengembangan dan Sarana
Pasar dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan
permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
14) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perdagangan tentang
langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
15) Melakukan tugas lain yang diberkan oleh Kepala Bidang Perdagangan baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas bidang perdagangan; dan
16) Melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang perdagangan dalam
melaksanakan tugas dilingkungan Seksi Pengembangan dan Sarana Pasar.
Kepala Seksi Pengendalian dan Pengembangan, berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dengan tugas menyiapkan
bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi pengendalian dan pengamanan, yang
dijabarkan ke dalam 13 (tiga belas) fungsi, yaitu:

1)

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data/informasi serta
peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengendalian dan
pengamanan perdagangan;

2)

Menyusun program rencana kerja seksi;

3)

Melaksakan pengendalian dan pengamanan terhadap pelaku usaha perdagangan
meliputi legalitas perizinan, tempat usaha, pendistribusian dan standarisasi barang;

4)

Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok masyarakat dan
barang penting sebagai bahan evaluasi;

5)

Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok
dan barang penting dalam situasi pasar tidak stabil;

6)

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang ketersedian barang
kebutuhan pokok dan barang penting;

7)

Melakukan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan perdagangan kepada
pelaku usaha;

8)

Menyiapkan informasi pelayanan perdagangan baik untuk konsumen maupun
pelaku usaha;

9)

Melakukan evaluasi hasil Pengemdalian dan Pengamanan terhadap pelaku usaha
dan memberi saran pembinaan;

10) Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perdagangan sebagai
pertimbangan bila dibutuhkan;
11) Memberikan bimbingan dan penilaian kepada bawahannya dalam rangka
mendukung tugas dan fungsi seksi;
12) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas fungsinya; dan
13) Evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengendalian dan Pengamanan.

5. Kepala Bidang Metrologi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris dengan tugas melaksanakan Perencanaan kegiatan
pembinaan dan pengendalian serta pengembangan metrologi legal, yang dijabarkan ke
dalam 5 (lima) fungsi, yaitu:
1)

Pelaksanaan perencanaan program kegiatan kemetrologian;

2)

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia kemetrologian;

3)

Pelaksanaan

penyuluhan

dan

pengamatan

ukur,

takar

timbang

dan

perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT dan satuan
internasional (SI;
4)

Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi
legal;dan

5)

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Metrologi dibantu oleh
Kepala Seksi Pengelolaan Standar dan Laboratorium, Kepala Seksi Pengawasan dan
penyidikan serta Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan penyuluhan Kemetrologian.
Kepala Seksi Pengelolaan Standar dan Laboratorium, berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Metrologi dengan tugas melaksanakan
perencanaan urusan Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Kemetrologian, yang dijabarkan
ke dalam 6 (enam) fungsi, yaitu:
1)

Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan teknis standard
laboratorium pedoman teknis serta administrasi pengelolaan standard dan
laboratorium;

2)

Melaksanakan kalibrasi standard referensi, standard kerja milik balai pelayanan
kemetrologian dan milik umum serta memelihara keterlusuran standar;

3)

Melaksanakan pembinaan dan penilaian standard bagi pemilik alat UTTP;

4)

Melaksanakan pembinaan pelatihan terhadap reparatir ukur, takar timbang dan
perlengkapannya serta izin reparatir ukur, takar timbang dan perlengkapannya;

5)

Melaksanakan pengujian ukur, takar timbang dan perlengkapannya dan barang
dalam keadaan terbungkus serta pembebasan tera ulang ukur, takar timbang dan
perlengkapannya;dan

6)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penyidikan, berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Metrologi dengan tugas melaksanakan pengawasan dan
penyelidikan bidang metrologi, yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) fungsi, yaitu:
1)

Menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan pengawasan dan penyidikan
terhadap ukur, takar timbang dan perlengkapannya dan barang dalam keadaan
terbungkus;

2)

Melaksanakan fasilitasi, koordinasi penyelengaraan pengawasan dan pengendalian
ukur, takar timbang dan perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus;

3)

Melaksanakan kegiatan ukur ulang kebenaran ukur, takar timbang dan
perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus;

4)

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kompetensi PPNS skala kabupaten;

5)

Melaksanakan monitoring, evaluasi pertumbuhan perkembangan ukur, takar
timbang dan perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus; dan

6)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan penyuluhan Kemetrologian, berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Metrologi dengan tugas

melaksanakan perencanaan urusan sarana, prasarana dan penyuluhan kemetrologian,
yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) fungsi, yaitu:
1)

Menyiapkan bahan perencanaan program kerja kegiatan bimbingan, penyuluhan
serta perkembangan sarana dan prasarana kemetrologian;

2)

Menyiapkan dan menyusun konsep leaflet, brosur dan penyuluhan kemetrologian
melalui media cetak dan elektronik;

3)

Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada Reparatir ukur, takar timbang
dan perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus yang benar kepada
konsumen;

4)

Merencanakan dan pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana
pelayanan kemetrologian; dan

5)

Melaksanakan koordinasi dengan UPTD Metrologi dalam rangka penyelenggaraan
kemetrologian serta memfasilitasi penyelengaraan metrologi legal skala kabupaten.

2.2

Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan
a.

Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Dinas Peridustrian dan

Perdagangan masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan
perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Dinas Peridustrian dan Perdagangan
masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Untuk itu
pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang tanggap kualitas dan kuantitasnya
sangat diperlukan.
Sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu terlihat
pada jumlah pegawai, latar belakang pendidikan dan Pangkat dan golongan pegawai.
Pegawai Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 66
orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 43 orang dan Pegawai Honorer 23 orang.
Tabel 1
Data Pegawai Dinas Peridustrian dan Perdagangan
Menurut Golongan/Kepangkatan

Golongan

A

B

C

D

Jumlah

I

-

1

-

-

1

II

-

3

-

2

5

III

3

4

8

16

31

IV

7

2

-

Jumlah

6
43

Tabel 2
Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Peridustrian dan Perdagangan
Menurut Tingkat Pendidikan

No

Tingkat Pendidikan

Jumlah (orang)

Persentase

1

Pasca Sarjana (S2)

2

4,65

2

Sarjana (S1)

27

62,80

3

Diploma 3 (D3)

6

13,95

4

Setingkat SLTA

7

16,28

5

Setingkat SLTP

1

2,32

43

100,00

Jumlah

Tabel 3
Data Pegawai Honorer Dinas Peridustrian dan Perdagangan
Menurut Tingkat Pendidikan

No

Tingkatan Pendidikan

Jumlah (orang)

Persentase

1

Sarjana (S1)

2

8,69

2

Diploma 3 (D3)

3

13,05

3

Setingkat SLTA

18

78,26

4

Setingkat SLTP

-

-

23

100.00

Jumlah

Tabel 4
Data Pegawai Dinas Peridustrian dan Perdagangan
Menurut Jabatan

No

Tingkatan Jabatan

Jumlah (orang)

Persentase

1

Eselon II

1

2,32

2

Eselon III

5

11,62

3

Eselon IV

20

46,51

4

Staf

17

39,53

43

100,00

Jumlah

b.

Sarana dan Prasarana
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsinya pegawai juga didukung oleh peralatan dan perlengkapan
sebagai berikut:
Tabel 5
Perlengkapan dan Peralatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu

No

Jenis Barang

Jumlah

1

Kendaraan roda 4

6 unit

2

Kendaraan roda 2

24 unit

3

Alat bengkel dan alat ukur

18 unit

4

Komputer pc

11 unit

5

Laptop

20 unit

6

Printer

29 unit

7

Hardisk eksternal

1 unit

No

Jenis Barang

Jumlah

8

Faximile

2 unit

9

Almari

15 unit

10

Lemari es

2 unit

11

Lemari roll opec

3 unit

12

Etalase barang

7 unit

13

Kipas angin

4 unit

14

Kursi kerja

72 unit

15

Kursi rapat

61 unit

16

Meja kerja

80 unit

17

AC

17 unit

18

Vacum cleaner

1 unit

19

Flashdisk

8 unit

20

Brankas

2 unit

21

Genset

2 unit

22

Mesin tik

1 unit

23

Mesin fotocopy

1 unit

24

Kamera digital

4 unit

25

Infocus

2 unit

26

Kalkulator

2 unit

27

Soundsystem

1 unit

28

Scanner

2 unit

29

Handycam

1 unit

30

Mesin potong rumput

1 unit

31

Televisi

2 unit

32

Dispenser

8 unit

33

Racun api

2 unit
Jumlah

412 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu
langsung menyentuh kemasyarakat melalui industri dan dagang dengan berbagai program dan
kegiatan yang dilaksanakannya. Usaha melalui pendekatan terhadap hambatan-hambatan dan
permasalahan yang berkembang dilapangan untuk meminimalisir terjadinya kegagalan
program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk itu pencapaian kinerja
pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2016
No

Indikator Kinerja
Sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD

Target Renstra Tahun ke
2012

2013

2014

Realisasi Capaian Tahun ke
2015

2016

2012

2013

2014

Rasio Capaian tahun ke
2015

2106

2012

1

Jumlah volume usaha
(omset) industri kecil
menengah

59.968.605.410

61.767.633.572

103

2

Jumlah volume usaha
(omset) perdagangan
kecil, menengah dan
besar

180.273.541.000

166.988.877.000

93

3

Persentase alat ukur,
takar, timbang dan
perlengkapannya yang
legal

20 PKS (100%)

20 PKS (100%)

100

4

Nilai produk industri
yang
kuat
dan
persentase
tenaga
kerja di sektor industri:

5

2013

2014

2015

a. Industri mikro

0

0

0

0

0

0

0

b. Industri kecil

790

696

797

790

738

665

100

106

83

c. Industri menengah

7

8

9

7

7

8

100

88

89

d. Industri besar

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

100

-

Jumlah poduk industri
yang
memenuhi
standar :
a. SNI
b. Depkes

34

36

38

34

36

0

100

100

-

6

Persentase IKM yang
menggunakan
teknologi tepat guna

30

34,03

35,57

32

9,21

27,96

107

27

79

7

Jumlah SDM pelaku
industri terampil

60

135

60

165

100

122

-

8

Jumlah hasil IKM yang
di promosikan

30

35

37

30

35

20

100

100

54

9

Meningkatnya

300

330

363

275

143

0

92

43

-

2016

kesadaran
pelaku
usaha
yang
melaksanakan
tera
ulang alat ukur, takar,
timbang
dan
perlengkapannya
10

Kasus
perlindungan
konsumen
yang
ditindaklanjuti

7

25

27

7

25

0

100

100

-

11

Jumlah sarana dan
prasarana pasar yang
tersedia

99

103

113

86

103

16

87

100

14

12

Jumlah pasar
tersedia

70

80

50

80

71

100

-

yang

Tabel 7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2016
Anggaran pada Tahun ke
Uraian

2012

2013

2014

2015

877.31

538.81

2.041.06

133.19

Belanja Tidak langsung

2.839.14

3.381.50

3.230.76

Total Belanja

3.716.45

3.920.31

5.271.83

Belanja Langsung

Realisasi Anggaran pada Tahun ke
2016

Rasio antara Realisasi dan Anggran tahun ke

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2.660.25

836.93

443.44

2.037.80

2.437.14

4.177.98

95,40

82,30

99,84

1.829,82

157,10

3.649.92

3.619.75

2.839.14

3.381.49

3.230.76

2.980.65

3.588.30

100,00

100,00

100,00

81,66

99,10

4.983.11

6.297.99

3.676.07

3.824.93

5.268.56

5.417.79

7.766.28

98,91

97,57

99,94

108,72

123,30
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang
perindustrian dan perdagangan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang
dihadapi

baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang

dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka
meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan

perindustrian dan perdagangan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak
cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan
masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah
diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah
Provinsi. Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam
menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini
dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal
meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Lingkungan eksternal meliputi
Oppurtunity (Peluang) dan Threaths (Ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan
internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:
1.

Faktor Internal
a. Kekuatan (strengts):
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu;
- Adanya peraturan perundangan yang berlaku perindustrian dan perdagangan;
- Adanya motivasi dan komitmen sumber daya aparatur perindustrian dan perdagangan
yang cukup tinggi;
- Tersedianya anggaran untuk kegiatan pembangunan bidang perindustrian dan
perdagangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.
b. Kelemahan (weakness):
- Lemahnya kemampuan/kompetensi sumber daya manusia aparatur perindustrian dan
perdagangan dalam pengembangan perindustrian dan perdagangan;
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- Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perindustrian dan
perdagangan kepada aparatur;
- Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya kompetensi aparatur maupun sarana
prasarana yang tersedia;
- Tersebar

dan

belum

teridentifikasinya

potensi

IKM

sehingga

menyulitkan

pengembangannya;
- Kurangnya sarana prasarana penunjang kantor;
- Kurangnya sumber daya aparatur sesuai jenis pendidikan.
2.

Faktor Eksternal
a. Peluang (opportunities)
- Besarnya potensi industri dan perdagangan yang dapat dikembangkan menjadi
kekuatan ekonomi;
- Adanya permintaan produk-produk unggulan yang cukup tinggi;
- Adanya peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan (insentif) bagi pengusaha;
- Adanya akses kemudahan perbankan bagi pelaku IKM;
- Adanya lembaga-lembaga pendukung dalam pengembangan perindustrian dan
perdagangan;
- Adanya keanekaragaman produk IKM yang tersebar;
- Banyaknya industri/usaha besar berpartisipasi dalam pembangunan.
b. Ancaman (threats)
- Lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan
lainnya seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat, dan
lain-lain;
- Adanya pasar global, yang membuat persaingan semakin tajam;
- Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global;
- Rendahnya mutu produksi IKM atau standar mutu produk masih sangat labil;
- Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor dan penggunaan bahan baku
dalam negeri yang masih rendah.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan.
Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat
perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait,
dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal
yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena
dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang
menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan
peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu
suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak,
serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi,
permasalahan tersebut antara lain:
a. Lemahnya kemampuan sumber daya manusia aparatur Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dalam pengembangan perindustrian dan perdagangan;
b. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perindustrian dan
perdagangan kepada aparatur;
c. Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya sumber daya baik aparatur
maupun sarana prasarana yang tersedia;
d. Lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertical dan pemangk kepentingan
lainnya seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat,
dan lain-lain;
e. Belum tersedianya SDM yang cukup dibidang kemetrologian;
f. Belum adanya sarana dan prasarana Peralatan Kemetrologian yang cukup.
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3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis,
antisipatif, inovatif, dan produktif, atau dapat juga dikatakan visi adalah suatu gambaran
keadaan masa depan yang diinginkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan
Hulu dalam jangka panjang.
Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode Tahun 20162021, yaitu:
“Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera
melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan,
Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya”
Mengacu pada visi jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu di atas dan visi Pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu
mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Rokan
Hulu melalui misi pertama yaitu:
Misi Pertama
Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan
dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud
keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat”
Perwujudan misi yang telah diuraikan diatas, akan ditempuh melalui pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari kualitas penyelenggara pemerintah,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Rencana strategis Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu berisi program yang mendukung kesuksesan
pelaksanaan misi Bupati Rokan Hulu yang pertama.
Dalam menjalankan misi pertama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi
dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu akan menelaah Rencana
Srtrategis Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Riau sebagai berikut:
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a.

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian
Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi, maka

Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dituntut untuk melakukan
pengaturan, pembinaan, dan pengembangan perindustrian. Untuk itu, maka disusunlah visi
dan misi Pembangunan Industri yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan, sasaran
strategis, dan pelaksanaan program dan kegiatan utama maupun kegiatan pendukung. Visi
Pembangunan Industri tahun 2015 – 2019 adalah:
“Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri
yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4
(empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:
1.

Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan
industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;

2.

Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya
industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;

3.

Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

4.

Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat
dan memperkukuh ketahanan nasional.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Industri, Kementerian
Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan
yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing. Ukuran keberhasilan
pencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan pada bagian sasaran strategis Kementerian
Perindustrian sebagai berikut:
I.

Perspektif Pemangku Kepentingan
1.

Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional, indikator kinerja
sasaran strategis adalah laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas dan
kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB Nasional.

2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, indikator kinerja
sasaran strategis adalah kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas
terhadap ekspor nasional.

3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri, indikator kinerja sasaran
strategis adalah persentase nilai tambah sektor industri di luar pulau jawa terhadap
total nilai tambah sektor industri persentase jumlah unit usaha industri besar sedang
di luar pulau jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.
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4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional, indikator kinerja
sasaran strategis adalah pertumbuhan jumlah unit usaha IKM dan penyerapan tenaga
kerja IKM.

5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi, indikator
kinerja sasaran strategis adalah meningkatnya penguasaan teknologi industri,
pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri, indikator kinerja
sasaran strategis adalah jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

7. Menguatnya struktur industri, indikator kinerja sasaran strategis adalah rasio
impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal terhadap PDB industri
pengolahan non-migas.
II.

Perspektif Proses Internal

1. Tersusunnya kebijakan pembangunan industri searah dengan ideologi
TRISAKTI dan Agenda Prioritas Presiden (NAWA CITA), indikator kinerja sasaran
strategis adalah tersusunnya Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden
(Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen).

2. Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi
industri, indikator kinerja sasaran strategis adalah jumlah rancangan standar
Nasional Indonesia (RSNI), jumlah regulasi teknis pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI), Standar Teknis (ST), dan/atau Pedoman Tata Cara (PTC) secara
wajib dan jumlah lembaga penilaian kesesuaian bagi pemberlakuan SNI, ST, dan PTC
secara wajib.

3. Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif
fiskal dan non-fiskal, indikator kinerja sasaran strategis adalah nilai investasi di
sektor industri.

4. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri, indikator kinerja sasaran
strategis adalah produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN).

5. Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik, indikator kinerja sasaran
strategis adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

6. Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian fasilitasi, indikator kinerja
sasaran strategis adalah jumlah perusahaan industri yang diadvokasi dan didampingi
dalam penanganan kasus dan jumlah kerjasama internasional bidang industri.

7. Meningkatnya

ketersediaan

infrastruktur

industri

untuk

mendukung

pertumbuhan industri nasional, indikator kinerja sasaran strategis adalah jumlah
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kawasan industri yang dibangun dan beroperasi dan jumlah sentra IKM yang
dibangun dan beroperasi.

8. Tumbuhnya industri strategis berbasis sumber daya alam (nikel, tembaga,
migas), indikator kinerja sasaran strategis adalah jumlah industri strategis yang
dibangun.

9. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan
pelatihan, indikator kinerja sasaran strategis adalah jumlah SKKNI, LSP dan TUK
yang terbentuk dan jumlah tenaga kerja industri yang bersertifikat kompetensi.

10. Meningkatnya ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi SDM
industri, indikator kinerja sasaran strategis adalah jumlah lembaga pendidikan dan
pelatihan industri yang berbasis kompetensi.

11. Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan
sistem informasi industri nasional, indikator kinerja sasaran strategis adalah jenis
modul yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional, jenis data yang tersedia
pada Sistem Informasi Industri Nasional, jenis informasi yang tersedia pada Sistem
Informasi Industri Nasional.
III.

Perspektif Pembelajaran Organisasi
1.

Meningkatnya penerapan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan
tugas, indikator kinerja sasaran strategis adalah tersusunnya rencana induk
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Perindustrian dan
tersedianya data center yang handal.

2.

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi, indikator kinerja sasaran strategis adalah tingkat pemenuhan
sarana dan prasarana kerja.

3.

Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, indikator kinerja
sasaran strategis adalah tingkat keseuaian rencana kegiatan dengan dokumen
perencanaan.

4.

Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran,
indikator kinerja sasaran strategis adalah tingkat ketepatan waktu penyampaian
laporan dan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian.

5.

Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan,
indikator kinerja sasaran strategis adalah tingkat kualitas laporan keuangan.

6.

Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal, indikator
kinerja sasaran strategis adalah jumlah satker yang melaksanakan sistem
pengendalian internal.
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7.

Meningkatnya implementasi kebijakan industri melalui monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan, indikator kinerja sasaran strategis adalah jumlah
rekomendasi perbaikan kebijakan industri.

b.

Rencana Strategis Kementerian Perdagangan
Untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan periode 2015-2019 yang dijembatani

melalui misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun
sektor perdagangan periode 2015-2019 yaitu:
1.

Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, indikator
kinerja adalah pertumbuhan ekspor nonmigas, kontribusi produk manufaktur
terhadap total ekspor dan pertumbuhan ekspor jasa.

2.

Peningkatan pengamanan perdagangan, indikator kinerja adalah persentase
penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor, persentase pengamanan
kebijakan nasional di fora internasional, persentase pemahaman terhadap hasil Kerja
sama perdagangan internasional.

3.

Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional, indikator kinerja adalah
meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor dan menurunnya hambatan
akses pasar (tarif dan non tarif).

4.

Pemantapan promosi ekspor dan nation branding, indikator kinerja adalah
meningkatnya promosi citra produk ekspor (nation branding) dan optimalnya
kinerja kelembagaan ekspor.

5.

Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa, indikator kinerja adalah
meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan dan meningkatnya kualitas
dan kuantitas sarana distribusi serta logistik nasional.

6.

Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, indikator kinerja adalah
meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan dan meningkatnya kualitas dan
kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional.

7.

Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN), indikator
kinerja adalah peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah
tangga nasional.

8.

Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang, indikator
kinerja adalah pertumbuhan volume transaksi perdagangan berjangka komoditi
(PBK), pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan dan pertumbuhan nilai
transaksi di pasar lelang.

9.

Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok
dan barang penting, indikator kinerja adalah memperkecil kesenjanga harga barang
kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah, stabilisasi harga barang kebutuha
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pokok dan barang penting serta meningkatnya pengawasan barang beredar di
wilayah perbatasan.
10. Peningkatan perlindungan konsumen, indikator kinerja adalah indeks keberdayaan
konsumen, persentase barang impor ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan yang
berlaku, persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan, persentase
alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah
yang berlaku.
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, indikator kinerja adalah
terintegrasinya layanan perizinan perdagangan didaerah dengan Sistem Informasi
Kementerian Perdagangan serta persentasekabupaten/kotayang dapat menerbitkan
SIUP TOP maksimal 3 hari.
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi, indikator kinerja adalah dukungan kinerja
layanan publik, meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan,
meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatnya
efektivitas pengawasan internal.
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan, indikator kinerja adalah meningkatnya
pemanfaatan data/ informasi perdagangan dan terkait perdagangan.
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian, indikator
kinerja adalah persentase basil kajian yang digunakan dalam rangka penyusunan
kebijakan, persentase rekomendasi/masukan kebijakan yang disampaikan ke
K/L/D/I.
Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Perdagangan dalam
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing
tujuan yang telah dipaparkan di atas.
c.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau
Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2014-2019

memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta
membantu didalam mengambil keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi
terhadap permasalahan strategis. Adapun visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Riau adalah: “Terwujudnya Masyarakat Industri dan Niaga yang Tangguh, Mandiri dan
Dinamis yang Berwawasan Lingkungan Serta Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global”.
Dalam mengimplementasikan strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau
menyusun suatu program kegiatan sebagai berikut:
1.

Program dan kegiatan dibidang industri
Pengembangan industri kecil dan menengah;
Penataan struktur industri;
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Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi;
Peningkatan kemampuan teknologi industry;
Pengembangan agro dan industri unggulan berbasis teknologi.
2.

Program dan kegiatan dibidang perdagangan
Peningkatan dan pengembangan ekspor;
Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
Peningkatan kerjasama perdagangan internasional;
Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Rencana Tata Ruang Wilayah
Sebagaimana diketahui bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang
bersifat sistematis, terkoordinir dan berkesinambungan, karena sangat terkait dengan
kegiatan pengalokasian sumber daya, usaha pencapaian tujuan dan tindakan-tindakan dimasa
depan. Segala bentuk kegiatan pemanfaatan sumber daya harus diatur didalam rencana tata
ruang, dalam hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 2 ayat 3
bebunyi “Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan
rencana pembangunan daerah”,

ini dapat dipahami seluruh produk-produk perencanaan

harus mengacu dengan rencana tata ruang daerah dalam hal ini RTRW (Rencana Tata Ruang
Wilayah) Kabupaten Rokan Hulu.
Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah
kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Tujuan penataan ruang
wilayah kabupaten memiliki fungsi:
1.

Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah
kabupaten;

2.

Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten;
dan

3.

Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kajian lingkungan hidup strategis merupakan suatu bentuk strategik untuk menuntun,
mengarahkan dan menjamin agar tidak terjadinya inkonsistensi terhadap lingkungan yang
berkelanjutan baik itu dalam proses penentuan kebijakan maupun dalam proses rencana
program dan kegiatan yang ada. Maka dari itu setiap produk-produk perencanaan harus
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melihat dan menyikapi kajian lingkungan hidup agar perencanaan tersebut sesuai kaidah dan
norma peraturan yang berlaku.
Maksud dan Tujuan dari KLHS ini adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu,
sekaligus sebagai perwujudan dari amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
Arah Kebijakan yang terkandung dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016
berjumlah 54. Secara umum, Pokja PL menilai bahwa 47 arah kebijakan ini sudah baik karena
masing-masing item arah kebijakan sudah merefleksikan prinsip-prinsip keterkaitan (antar
wilayah, antar waktu, antar sektor dan antar kepentingan), prinsip keseimbangan (ekonomi,
sosial-budaya dan lingkungan hidup), serta prinsip keadilan (antar kelompok masyarakat dan
antar gender). Namun, masih ada 1 arah kebijakan yang perlu penguatan rekomendasi dalam
proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan
pembangunan.
Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 9 (sembilan) isu strategis,
yaitu:
1. Pendangkalan dan kekeringan air sungai;
2. Tingginya ancaman kebakaran lahan dan hutan;
3. Meningkatnya luasan wilayah rawan banjir;
4. Terbatasnya kesempatan kerja dan peluang berusaha masyarakat;
5. Tingginya konflik sosial antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah, khusunya
dalam pemanfaatan lahan;
6. Pelayanan kesehatan yang bermutu pada tahap preventif, kuratif, dan rehabilitatif belum
seimbang;
7. Rendahnya ketersediaan pangan akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi areal
perkebunan;
8. Ketergantungan perekonomian daerah pada komoditas kelapa sawit;
9. Ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pada umumnya, program-program pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021
memiliki nilai manfaat yang besar dan berdampak positif terhadap beberapa isu strategis.
Namun, terdapat program pembangunan yang memerlukan

mitigasi/adaptasi/dan atau

alternatif karena diprakirakan menimbulkan dampak negatif pada isu strategis. Dari hasil
kajian pengaruh didapatkan 1 arah kebijakan dan 1 program prioritas yang diperkirakan
memiliki pengaruh negatif terhadap isu strategis yaitu program: Program Pembangunan Jalan
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dan Jembatan dengan Arah Kebijakan Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan
yang berkualitas dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Untuk meminimalkan pengaruh/dampak negatif dari arah kebijakan prioritas dan
program prioritas dirumuskan mitigasi dan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan dan rekomendasi KLHS sudah dipaparkan kepada pemangku
kepentingan untuk diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 20162021.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan
eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan
program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:
Strategi S-O
a.

Memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan insentif
maupun akses perbankan;

b.

Menjaga dan meningkatkan komitmen dan motivasi aparatur untuk dapat memberikan
pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pelaku usaha dibidang Perindustrian dan
Perdagangan;

c.

Memanfaatkan anggaran pembangunan Perindustrian dan Perdagangan secara optimal.

Strategi W-O
a.

Mengupayakan

peningkatan

kemampuan/kompetensi

sumber

daya

aparatur

perindustrian dan perdagangan untuk dapat mengembangkan perindustrian dan
perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu;
b.

Mengupayakan peningkatan pengikutsertaan sosialisasi perundang-undangan kepada
aparatur;

c.

Meningkatkan pengelolaan data perindustrian dan perdagangan;

d.

Melakukan indentifikasi potensi perindustrian dan perdagangan;

e.

Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aparatur dalam mendukung
pelayanan kepada pelaku perindustrian dan perdagangan;

f.

Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang tersedia.

Strategi S-T
a.

Mengoptimalkan potensi bidang Perindustrian dan Perdagangan untuk menangkap
peluang pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri;
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b.

Meningkatkan Produktivitas pelaku perindustrian dan perdagangan;

c.

Mensosialisasikan kepada seluruh lapisan sosial masyarakat bahwa sektor informal dan
formal pada bidang perindustrian dan perdagangan dapat menjadi kekuatan ekonomi
yang dahsyat, sehingga menarik pemodal untuk berinvestasi pada bidang ini.

d.

Meningkatkan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku IKM;

e.

Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendukung dalam mengembangkan
perindustrian dan perdagangan;

f.

Meningkatkan kapasitas/kompetensi sumber daya pelaku perindustrian dan perdagangan
dalam mendukung keanekaragaman produk;

Strategi W-T
a.

Meningkatkan koordinasi lintas SKPD, instansi vertical dan pemangku kepentingan
lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan
lain-lain;

b.

Meningkatkan mutu produk sehingga mampu bersaing dalam era pasar global;

c.

Mengembangkan potensi IKM dengan mempersiapkan SDM yang handal untuk
menghadapi pasar global;

d.

Meningkatkan teknik produksi pelaku IKM;
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan
sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya
harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu
tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing
misi. Tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat digambarkan
sebagai berikut:
Tabel 8
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021
Visi:
Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera
melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan
Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya
Misi Pertama:
Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan
mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan
pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat
No

Tujuan

Sasaran

1

Meningkatk
an kualitas
koperasi,
daya saing
industri
kecil
dan
menengah

Berkemban
gnya
industri
kecil dan
menengah

2

Meningkatk
an
peran
sektor
perdaganga
n
dalam
perekonomi
an daerah

Meningkat
nya
produktivit
as sektor
perdaganga
n

Indikator
Kinerja
Utama

Target Kinerja
2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah
peningkatan
unit
usaha
industri

758 unit
usaha

795 unit
usaha

834 unit
usaha

875 unit
usaha

918 unit
usaha

Jumlah
produk IKM
yang
di
promosikan

19 IKM

21 IKM

23 IKM

25 IKM

27 IKM

Jumlah IKM
yang
bermutu

20 IKM

20 IKM

25 IKM

30 IKM

35 IKM

Jumlah Alat
UTTP yang
sudah
ditera/tera
ulang

500 alat
UTTP

600 alat
UTTP

650 alat
UTTP

700 alat
UTTP

750 alat
UTTP

Jumlah
sarana dan
prasarana
alat UTTP

30 unit

35 unit

40 unit

40 unit

45 unit

Persentase
pasar rakyat
yang
berkondisi

13,15%

26,31%

32,89%

39,47%

46%
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baik
Jumlah
operasi pasar
yang
dilaksanakan

16
16
16
16
16
kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi
ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam
melaksanakan tujuan organisasi. Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Rokan Hulu merupakan upaya-upaya menyeluruh dalam menetapkan kebijakan, program
operasional, dan kegiatan/aktifitas dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta
lingkungan yang dihadapi.
Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah pedoman ataupun ramburambu dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu meliputi kebijakan-kebijakan yang
ditetapkan Kabupaten Rokan Hulu, untuk hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan dan
sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan diperlukan suatu strategi yang menjelaskan
tentang pemikiran kedepan secara konseptual, analisis, realistis yang mengakomodir tentang
langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai dan mempercepat pencapaian tujuan.
Tabel 9
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021

Visi
Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera melalui Peningkatan Pembangunan
Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang
Harmonis dan Berbudaya
Misi Pertama
Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan
dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud
keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat
Tujuan

Sasaran

Meningkatkan kualitas
koperasi, daya saing
industri kecil dan
menengah

Berkembangnya
industri kecil
menengah

Meningkatkan peran
sektor
perdagangan
dalam perekonomian
daerah

Meningkatnya
produktivitas
perdagangan

dan

sektor

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan
daya
saing industri kecil dan
menengah

Melaksanakan
pengelolaan industri
kecil dan menengah
melalui
pendataan,
peningkatan kapasitas
usaha dan pelatihan

Meningkatkan
peran
sektor
perdagangan
dlm
perekonomian
daerah
melalui
peningkatan
sarana
dan
prasarana,
promosi,
keamanan
perdagangan
dan
perlindungan
konsumen

Melakukan revitalisasi
pasar
daerah,
meningkatkan kualitas
dan kuantitas promosi
produk
unggulan
daerah, melaksanakan
pengawasan
peredaran barang dan
jasa serta alat ukur
takar, timbang dan
perlengkapannya
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan penjabaran langkah-langkah
yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah kumpulan
jegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan. Program atau program kerja operasional merupakan upaya
untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang meliputi proses penentuan jumlah dan
jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Adapun rencana
program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu mengacu atau
mempedomani kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman dan Pengelolaan keuangan Daerah pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Usulan program dan kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan
arah pembangunan serta pencapaian target dan sasaran agenda nasional, provinsi dan
kabupaten. Oleh sebab itu, usulan program dan kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan
terintegrasi baik secara lintas sektor, lintas SKPD dan lintas kewilayahan.
a.

Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah
Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun

2017 sampai dengan tahun 2021 telah disinergikan dengan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Riau serta RPJMN, yang terdiri dari prioritas pokok
(dimensi pembangunan sektor unggulan), prioritas wajib (dimensi pembangunan manusia)
dan prioritas pemerataan (dimensi pemerataan dan kewilayahan). Sinergi antara pemerintah
pusat dan daerah juga dibutuhkan agar kebijakan berjalan dengan efektif. Salah satunya
adalah melalui upaya pengutan Kepala Daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan. Hal
ini diperlukan untuk menciptakan sinergi antara pembangunan di tataran pusat, provinsi,
kabupaten/kota hingga cakupan wilayah terkecil (desa). Peran Kepala Daerah juga penting
dalam menciptakan koordinasi efektif antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
Keterkaitan antara strategi dan kebijakan, indikator kinerja dan program kegiatan adalah
sebagai berikut:
Sasaran 1: Berkembangnya industri kecil dan menengah, dengan strategi meningkatkan
daya saing industri kecil dan menengah serta arah kebijakan adalah melaksanakan
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pengelolaan industri kecil dan menengah melalui pendataan, peningkatan kapasitas usaha
dan pelatihan. Program dan kegiatan yang mendukung adalah:
Program pengembangan industri kecil dan menengah, dengan kegiatan sebagai
berikut:
1.

Pengembangan mutu dan kemasan produk olahan;

2.

Pelatihan dan bantuan mesin peralatan IKM;

3.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perindustrian bagi pelaku
IKM;

4.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang standar mutu Indonesia
kepada produk IKM;

5.

Pelatihan pembuatan aneka makanan ringan;

6.

Pelatihan pembuatan produk cendramata;

7.

Pelaksanaan magang pelaku IKM pangan;

8.

Pelatihan dan magang bagi pembinan IKM tentang peningkatan standar mutu IKM;

9.

Pelatihan AMT bagi pelaku IKM;

10. Penyusunan data base IKM formal dan non formal.
Pengembangan sentra-sentra industri potensial, dengan kegiatan sebagai berikut:
1.

Penyediaan sarana dan prasarana promosi IKM unggulan;

2.

Partisipasi pameran;

3.

Penyusunan rencana pengembangan industri kabupaten.

Peningkatan kemampuan teknologi industri, dengan kegiatan sebagai berikut:
1.

Peningkatan mutu usaha sablon dan percetakan;

2.

Peningkatan mutu usaha kerajinan dari lidi sawit;

3.

Peningkatan mutu usaha kerajinan bambu.

Sasaran 2: Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan, dengan strategi meningkatkan
peran sektor perdagangan
prasarana, promosi,

dlm perekonomian daerah melalui peningkatan sarana dan

keamanan perdagangan dan perlindungan konsumen serta arah

kebijakan adalah melakukan revitalisasi pasar daerah, meningkatkan kualitas dan kuantitas
promosi produk unggulan daerah, melaksanakan pengawasan peredaran barang dan jasa
serta alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya. Program dan kegiatan yang mendukung
adalah:
Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dengan kegiatan sebagai
berikut:
1.

Tera alat UTTP (ukuran, takar, timbang dan perlengkapannya);

2.

Sosialisasi kemetrologian;

3.

Pembuatan data base UTTP (ukur, timbang, takar dan perlengkapannya);
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4.

Tera alat UTTP (ukuran, takar, timbang dan perlengkapannya) DAK.

Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan kegiatan sebagai berikut:
1.

Peningkatan sarana dan prasarana gedung metrologi

Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan kegiatan sebagai berikut:
1.

Peningkatan sarana dan prasarana pasar;

2.

Peningkatan sarana dan prasarana pasar (DAK);

3.

Pengembangan pengelolaan distribusi perdagangan berupa penyediaan tenda/
payung dagang.

Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dengan kegiatan sebagai
berikut:

b.

1.

Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;

2.

Peredaran dan pengawasan barang yang bersubsidi.

Program dan Kegiatan Rutin
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap

tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan
kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu. Adapun program dan kegiatan adalah sebagai berikut:
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan

administrasi

perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,
dengan kegiatan meliputi:
1.

Penyediaan jasa surat menyurat;

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

3.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;

4.

Penyediaan jasa kebersihan kantor;

5.

Penyediaan alat tulis kantor;

6.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

7.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

8.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

9.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

10. Penyediaan bahan logistik kantor;
11. Penyediaan makanan dan minuman;
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
13. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah;
14. Penyediaan jasa tenaga teknis kantor;
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15. Penyediaan jasa keamanan kantor.
Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan kerja aparatur dalam
menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, dengan kegiatan
meliputi:
1.

Pembangunan gedung kantor;

2.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional;

3.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

4.

Pengadaan mebeleur;

5.

Pengadaan peralatan kerja;

6.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

7.

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;

8.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

9.

Rehabiitasi sedang/berat mobil jabatan;

10. Rehabiitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional.
Program peningkatan disiplin aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka
pelaksanaan tugas yang profesional, dengan kegiatan meliputi:
1.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

2.

Pengadaan pakaian korpri;

3.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam
menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, dengan kegiatan
meliputi:
1.

Pendidikan dan pelatihan formal;

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
pembangunan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan laporan
capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi pembangunan daerah yang
akurat untuk menunjang pembangunan dan meyelaraskan kegiatan pembangunan,
dengan kegiatan meliputi:
1.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD;

2.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

Program promosi pembangunan daerah.
Program ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil kinerja pemerintah daerah
sekaligus sebagai sarana promosi daerah, dengan kegiatan meliputi:
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1.
c.

Pelaksanaan festival pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Indikator

Kinerja

merupakan

ukuran

kuantitatif

dan

atau

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.
Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan
untuk menilai tingkat kinerja, selanjutnya indikator kinerja dikatakan Baik bila memenuhi
syarat (SMART) sebagai berikut:


Specific: Jelas sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.



Measureable (“What gets measured gets managed”): indikator kinerja yang
ditetapkan harus mempresentasikan tentang sesuatu dan jelas ukurannya.Kejelasan
pengukuran akan menunjukkan dimana dan bagaimana cara mendapatkan datanya.



Attributable: Indikator kinerja yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan
pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja yang
ditetapkan harus merupakan perwujudan dari data/informasi yang

memang

diperlukan untuk pengambilan keputusan.


Relevant: Indikator kinerja harus sesuai dengan ruang lingkup program dan dapat
menggambarkan hubungan sebab-akibat antar indikator.



Timely: Indikator kinerja yang ditetapkan harus dikumpulkan datanya dan
dilaporkan tepat pada waktunya sebagai bahan pengambilan keputusan.

Indikator Kinerja dalam setiap program/kegiatan di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu disusun guna menjamin pelaksanaan program/kegiatan
secara optimal dan terukur untuk dapat dievaluasi terkait pengembangan ke depan.
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Secara rinci, indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 adalah
sebagai berikut:
Tabel 10
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Target Capaian
Kondisi
Indikator
Kinerja pada
Satuan
Kinerja Utama
awal periode 2017 2018 2019 2020
RPJMD

No

2021

Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD

1

Jumlah
peningkatan unit
usaha industri

unit usaha

722

758

795

834

875

918

918

2

Jumlah produk
IKM yang di
promosikan

IKM

17

19

21

23

25

27

27

3

Jumlah IKM yang
bermutu

IKM

15

20

20

25

30

35

35

4

Jumlah Alat UTTP
yang
sudah
ditera/tera ulang

alat UTTP

450

500

600

650

700

750

750

5

Jumlah
sarana
dan
prasarana
alat UTTP

unit

28

30

35

40

40

45

45

6

Persentase pasar
rakyat
yang
berkondisi baik

persentase

6,57

13,15

26,31

32,89

39,47

46,00

46,00

7

Jumlah operasi
pasar
yang
dilaksanakan

kecamatan

16

16

16

16

16

16

16

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah disusun untuk mengetahui
capaian kinerja setiap aspek fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan
pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi dan keunggulan
daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hasil yang
maksimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat
memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas kepemerintahan
yang baik dan bersih, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah atau disebut
sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengetahui keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah
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dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Berdasarkan tabel diatas, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang dilaksanakan
dalam kurun waktu 2016-2021 yang menguraikan target setiap tahunnya. Evaluasi terhadap
indikator kinerja utama tersebut akan di evaluasi setiap tahunnya untuk menilai kinerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung
tercapaianya visi dan misi jangka menengah daerah Kabupaten Rokan Hulu.
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BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu. Dengan
melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen
dari seluruh aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu, karena
akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun, dengan demikian
Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara
substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh
stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga
Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu ini dapat
diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara
konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.
Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu ini
disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu memuat tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas
dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu serta berpedoman
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.
Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan
dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah/Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu. Rencana
Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu merupakan dasar
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu maka telah tersusun salah satu perangkat
untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian
tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Rokan Hulu sangat bergantung pada komitmen jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2016-2021

dalam melaksanakan rencana strategis jawab, sehingga semua jajaran diharapkan dapat
senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Rokan Hulu ini dengan penuh tanggung jawab.
Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2016–2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas
Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada.

Pasir Pengaraian, Agustus 2018
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

Drs.SARIAMAN, M.Si
NIP. 19651118 199203 1 005
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