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KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya,
sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu dapat menyusun Laporan
Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2018.
Laporan Kinerja (LKj) sebagai media pertanggungjawaban, wajib mengkomunikasikan
pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun
Anggaran 2018. Penyusunan Laporan Laporan Kinerja (LKj)
ini dilakukan melalui tahapan
penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.
Penyusunan Laporan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini
dibuat serta ditunjuk dengan berkoordinasi kepada Bappeda Kabupaten Rokan Hulu. (LKj) adalah

wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga
pemerintah selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Proses Kinerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan
dalam bentuk (LKj).
Adapun
tujuan
penyusunan
(LKj)
adalah
menjalankan penerapan
Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi
di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran untuk
percepatan dalam meningkatkan kualitas kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan
datang. Melalui penyusunan (LKj) juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip
prinsip "Good Govermance ", yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintah
Kami menyadari bahwa (LKj) Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini masih belum
sempurna, untuk itu sumbang saran dan masukannya sangat diharapkan untuk perbaikan
dimasa yang akan datang.
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Atas bantuan semua pihak dalam pembuatan laporan ini diucapkan terima kasih.
Semoga (LKj) Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini bermanfaat bagi pihak yang terkait.
Pasir Pengaraian,

April 2019

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu

DRS. H. SARIAMAN, M. Si
NIP. '196511181992031005

BAB I
PENDAHULUAN
A.

PENJELASAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) resmi dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
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Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah melaksanakan tugas berdasarkan urusan pilihan.
Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu merupakan unsur penunjang

Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh
Sekretaris, 3 (tiga) kepala Bidang dan 9 (sembilan) Kepala Seksi serta 2 (dua) Kasubbag. Kepala Dinas
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu terlihat pada
jumlah pegawai, latar belakang pendidikan dan pangkat dan golongan pegawai. Pegawai Dinas
Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Rokan Hulu berjumlah 59 orang, yang terdiri dari
Pegawai Negeri Sipil 35 orang dan Pegawai Honorer 22 orang.
TABEL 1
DATA PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
MENURUT GOLONGAN/KEPANGKATAN
GOLONGAN

A

B

C

D

JUMLAH

I

0

1

0

0

1

II

0

1

3

1

4

III

3

6

2

12

23

IV

5

1

1

0

7

JUMLAH

35

TABEL 2
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

PERSENTASE

1

PASCA SARJANA (S2)

4

11,4

2

SARJANA (S1)

20

57,1
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3

DIPLOMA

4

11,4

4

SLTA

6

17,2

5

SLTP

1

2,9

35

100,00

JUMLAH

TABEL 3
DATA PEGAWAI HONORER DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
MENURUT GOLONGAN/KEPANGKATAN
NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH (ORANG)

PERSENTASE (%)

1

SARJANA

3

13,6

2

DIPLOMA

2

9,1

3

SLTA

17

77,3

4

SLTP

-

0

22

100,00

JUMLAH

TABEL 4
DATA PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
MENURUT JABATAN
NO

TINGKAT JABATAN

JUMLAH (ORANG)

PERSENTASE (%)

1

ESELON II

1

2,9

2

ESELON III

4

11,4

3

ESELON IV

10

28,6

4

STAF

20

57,1

35

100,00

JUMLAH
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Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pegawai juga
didukung oleh peralatan dan perlengkapan sebagai berikut :

TABEL 5
PERLENGKAPAN DAN PERALATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JENIS BARANG
JUMLAH

NO
1

KENDARAAN RODA 4

6 UNIT

2

KENDARAAN RODA 2

14 UNIT

3

ALAT UTTP

37 UNIT

4

KOMPUTER PC

11 UNIT

5

LAPTOP

17 UNIT

6

PRINTER

29 UNIT

7

HARDISK EKSTERNAL

1 UNIT

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
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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

34

PAPAN PENGUMUMAN

6 UNIT

35

TELEVISI LAYAR DATAR

2 UNIT

36

LAPTOP

1 UNIT

37

DEKSTOP ALL IN ONE

5 UNIT

38

PRINTER LASER

5 UNIT

39

KOMPUTER PC (BARU TAHUN 2018)

4 UNIT

40

PRINTER (BARU TAHUN 2018)

4 UNIT

CATATAN :
Peralatan dan perlengkapan kantor yang ada pada dinas perindustrian dan perdagangan seperti kendaraan
roda 2, komputer pc, laptop, dan printer seperti yang ada pada tabel 5 diatas tidak semuanya berkondisi baik,
banyak peralatan dan perlengkapan yang sudah rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi.

KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2016 maka struktur organisasi dan
uraian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a.

Kepala Dinas;
(1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 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 tugasmerumuskan sasaran, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan
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berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu sesuai dengan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Dinas
mempunyai fungsi:
a.

Perumusan dan Penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Sesuai dengan Visi
dan Misi Daerah;

b.

Penetapan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan lingkup bidang Perindustrian dan
Perdagangan;

c.

Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok
Jabatan Fungsional;

d.

Pembinaan Administrasi Perkantoran;

e.

Pelaksanaan

Hubungan

Kerja

dengan

SKPD,

Lembaga/Instansi

terkait

dalam

penyelenggaraan kegiatan Dinas;

b.

f.

Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai Dinas;dan

g.

Pelaksanaan tugas selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

h.

Penyusunan dan Penyempaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan

i.

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

Sekretaris;
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang 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.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan,
perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
b. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan program administrasi umum, Melaksanakan
pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi perlengkapan,
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pengelolaan administrasi program, pengelolaan administrasi keuangan serta
Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat perlengkapan kantor;
c.

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

d.

Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

e.

Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;

f. Memberi petunjuk membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan lancar dan tertib;
g. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang
secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
h. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainya;
i. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggungjawab atas
keamanan kantor;
j. Melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja
dan budaya tertib;
k. Mempersipkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersipkan surat perintah
tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
l. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
m. Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor;
n. Menyampaikan sasaran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah
yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
o. Memerikasa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan
membuat laporan pelaksanaan tugas;
p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah
dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
q. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian
sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP3 bawahan; dan
r. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
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Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Subbagian yaitu:
1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan Dan Keuangan
(1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan Dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan
tugas

melaksanakan

tugas

dibidang

administrasi,

kepegawaian

dan

perlengkapan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Subbagian Umum, Perlengkapan Dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum,
kepegawaian dan perlengkapan;
d. Menyusun rencana kerja sub bagian dengan mempedomani rencana kerja
tahunan dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sub
bagian;
e. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas
keamanan kantor;
f.

Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan barang
lainnya;

g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah
dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
h. Membuat konsep surat dinas yang menyangkut kepegawaian, berupa
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan masalah lainnya untuk
menyelesaikan administrasi kepegawaian;
i.

Membuat konsep dan mengetik daftar untuk kepangkatan kepegawaian
dengan mempedomani data yang ada untuk disampaikan kepada badan
kepegawaian daerah kabupaten rokan hulu;

j.

Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai bahan
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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;
k. Melakukan konsultasi dengan atasan atau intansi terkait terhadap masalahmasalah 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;
l.

Menyelesaikan administrasi permohonan pensiun pegawai yang akan batas
usia pensiun dengan cara mempedomani ketentuan yang ada untuk
memproses pegawai yang bersangkutan;

m. 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;
n. 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;
o. Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan
Akuntabilitas kinerja triwulan, semester dan tahunan dibidang perlengkapan;
p. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan
penyusunan, perumusan kebijakan program kerja dan kegiatan dibagian
perlengkapan;
q. Membuat administrasi inventaris asset SKPD;
r. Membuat konsep Surat Pencairan Dana (SPD) kegiatan rutin dan bidangbidang PPTK dalam rangka pengajuan Surat Pencairan Dana (SPD) ke
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Bendahara Umum Daerah;
s. Meneliti konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan bulanan SPD
yang telah diterbitkan;
t.

Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari kegiatan rutin;

u. Memeriksa (verifikasi) SPP kegiatan rutin dan bidang-bidang;
v. Meneliti SPP-LS, SPP-UP, SPP-TU, gaji dan tunjangan PNS lainnya yang
disampaikan bendaharawan Pengeluaran;
w. Meneliti/membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diterbitkan
pengguna anggaran;
x. Mengajukan SPM yang telah dibuat kepada Bendaharawan Umum Daerah
dan mencatat SP2D yang telah diterbitkan;
y.

Meneliti, mengawasi, dan mengurusi pelaksanaan Pembukuan Penerima dan
pengeluaran belanja SKPD;

z. Meneliti dan menandatangani pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
aa. Melaksanakan pembuatan neraca dan arus kas dalam melaksanakan
akuntansi SKPD serta membuat jurnal;
bb. Membuat konsep perhitungan pembuatan gaji pegawai, honorarium dan
beban kerja;
cc. Membuat daftar permintaan gaji pegawai, melakukan urusan pembayaran
gaji, membuat permintaan gaji pokok, rapel dan honorarium;
dd. Membuat usulan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji
bagi pegawai untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah;
ee. Memenuhi permintaan gaji berkala;
ff.

Melakukan wajib pungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;

gg. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi anggaran SKPD;
hh. Menyiapkan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan)
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ii.

Menyiapkan laporan keuangan untuk LAKIP;

jj.

Mengoreksi laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan tentang
keuangan;

kk. Melakukan konsultasi dengan atau instansi terkait terhadap masalah-masalah
yang bersifat insidentil dibidang keuangan untuk mendapatakan pedoman
penyelesaian tugas;
ll.

Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai
bahan penilaian SKP bawahan;

mm. 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;
nn. Melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
sekretaris;
oo. Melaporkan dan bertanggung jawab kepada sekretaris dengan melaksanakan
tugas di lingkungan kepegawaian.

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
(1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan di pimpin oleh seorang kepala
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan
tugas membantu sekretaris dalam hal melaksanakan tugas menyusun rencana
evaluasi dan pelaporan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi penyiapan serta
penyajian data Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
b. Melakukan studi dan survey/identifikasi teknis dan sarana dengan institusi
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terkait;
c. Mengkoordinir, merumuskan program/kegiatan/proyek pembangunan dengan
institusi terkait;
d. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan;
e. Mempersiapkan bahan-bahan untuk musrenbang, rakornis, rapat regional
musrenbangtan dan musrenbangnas;
f.

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

g. Mempersipkan dan mengajukan daftar usulan kegiatan serta menyelesaikan
daftar isian kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
h. Merumuskan dan menelaah pelaksanaan anggaran pembiayaan proyek
pembangunan dan kegiatan;
i.

Melaksanakan proses revisi program bilamana perlu, atas persetujuan atasan;

j.

Mengindentifikasi tindakan-tindakan kolektif dalam pelaksanaan program
pembangunan sedini mungkin;

k. Mendukung usaha perencanaan berikutnya;
l.

Menyusun dokumen rencana kerja, rencana kegiatan anggaran dan dokumen
pelaksanaan anggaran untuk belanja murni dan belanja perubahan;

m. Mempersipkan bahan pengendalian teknis dan administrasi program, proyek dan
kegiatan serta merumuskan, mengelola, mengevaluasi serta menyusun
pelaporan;
n. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan
kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;
o. Menilai hasil kinerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian SKP
bawahan; dan
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p. Melaksanakan tugas-tugas baru dan lain yang diberikan oleh sekretaris

c.

Bidang Perindustrian
(1) Bidang Perindustrian di pimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dengan tugas
mengkoordinasikan, membina, merumuskan, mengembangkan dan mempromosikan
serta mengevaluasi usaha industri
(2)

Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
a. Mempersiapkan Perumusan Pelaksanaan Kebijakan teknisi di bidang industrI
tingkat Kabupaten;
b. Penerapan bidang usaha prioritas/unggulan;
c. Memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program bidang industry di
Kabupaten;
d. Penetapan produk industri yang telah mempunyai Komoditas Inti Industri Daerah
(KIID);
e. Mempelajari Perauran dan Perundang-Undangan dan Petunjuk Hukum di Bidang
Pembinaan Industri;
f. Menyusun Perencanaan dan Program Kegiatan Seksi Pembinaan Usaha Industri
baik tahunan maupun kebijakan pembinaan industri;dan
g. Mempersiapkan Perumusan Pelaksanaan Kebijakan teknis di bidang Standarisasi
dan Teknologi.

Seksi Pengembangan dan Iklim Usaha Industri

(1) Seksi Pengembangan dan Iklim Usaha Industri dipimpin oleh seorang Kepala yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian
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dengan tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Perindustrian dalam lingkup
Pengembangan dan Iklam Usaha Industri.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Seksi
Pengembangan dan Iklim Usaha Industri mempunyai fungsi :
a. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan kebijakan teknis
panduan dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan seksi
perizinan dan iklim usaha industri;
b. Menyusun perencanaan dan memfasilitasi kerjasama industry melalui pola
kemitraan usaha;
c. Menghimpun dan mempelajari peraturan tentang iklim usaha;dan
d. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang masalah langkah-langkah
yang perlu diambil dibidang tugasnya;

Seksi Kerjasama Industri Promosi Investasi dan Pemasaran

(1) Seksi Kerjasama Industri Promosi Investasi dan Pemasaran dipimpin oleh seorang
kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perindustrian dengan tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam urusan
melaksanakan kerjasama Industri Investasi dan pemasaran.
(2)

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Seksi Kerjasama Industri Promosi Investasi dan Pemasaran mempunyai Fungsi:
a. Fasilitasi Kerjasama industri melalui pola kemitraaan usaha;
b. Fasilitasi kerjasama lintas sektoral dan regional untuk memperdayakan industri;
c. Pelaksanaan urusan promosi investasibidang industri;
d. Pelaksanaan Promosi Produk Industri;dan
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan hasil-hasil kerjasama lintas sektoral dan
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pengembangan industri.

Seksi Pembinaan Usaha Industri

(1) Seksi Pembinaan Usaha Industri dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian dengan tugas
melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam urusan Pembinaan Usaha Industri.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi
Pembinaan Usaha Industri mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan Pengawasan terhadap standarisasi mutu dan legalitas usaha
industri;
b. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan dan Petunjuk Teknis melalui
Standarisasi dan Teknologi;
c. Memfasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar;
d. Mengkordinasi program dengan sektor litbang;
e. Menyusun perencanaan dan program kegiatan baik tahunan maupun rutinitas
pembinaan;
f.

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

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

d.

Bidang Perdagangan
(1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan melaksanakan penyiapan
perumusan evaluasi dan koordinasi di Bidang Perdagangan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang
Perdagangan mempunyai fungsi :
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a.

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.

b.

Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi Pembinaan Usaha Perdagangan;

c.

Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi Pengembangan dan Sarana Pasar;

d.

Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi Pengemdalian dan Pengamanan
Perdagangan;

e.

Merencanakan operasional kegiatan koordinasi Pembinaan Usaha Perdagangan,
Pengembangan dan Sarana Pasar dan Pengendalian dan Pengaman
Perdagangan; dan

f.

Memberi tugas kepada bawahan dalam Kegiatan Pembinaan Usaha
Perdagangan, Pengembangan dan Sarana Pasar dan Pengendalian dan
Pengamanan Perdagangan.

Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan

(1) Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan
dengan tugas menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan sarana dan
sarana penunjang/jasa perdagangan, serta usaha perdagangan.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi
Pembinaan Usaha Perdagangan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program kerja;
b. Penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi, pembinaan dan pengembangan sarana
dan prasarana penunjang/jasa perdagangan serta usaha perdagangan;
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c. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan sarana dan usaha perdagangan;
d. Penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan/ non perizinan tertentu usaha
perdagangan dalam negeri;
e. Pemantauan pertumbuhan sarana dan sarana penunjang/jasa perdagangan serta
usaha perdagangan;
f.

Pengelolaan data pertumbuhan dan perkembangan sarana dan sarana
penunjang/jasa perdagangan serta usaha perdagangan;

g. Pembinaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan penunjang/jasa perdagangan;
h. Pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha perdagangan;
i.

Pembinaan dan fasilitasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;

j.

Pelaksaan bimbingan teknis pelaksanaan dibidang kelembagaandan kemitraan serta
pembinaan usaha perdagangan;

k. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama perdagangan dalam negeri;
l.

Pemasaran dan Promosi produk khas Kabupaten Rokan Hulu; dan

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya

Seksi Pengembangan dan Sarana Pasar

(1) Seksi Pengembangan dan Sarana Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan
dengan tugasmenyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi Pengembangan
dan Sarana Pasar.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi
Pengembangan dan Sarana Pasar mempunyai fungsi :
a.

Penyusunan rencana kerja seksi Pengembangan dan Sarana Pasar serta
Pedagang Kaki Lima;

b.

Menyelenggarakan penataan, pengendalian, pembinaan dan pengembangan pasar;

c.

Penyelenggaraan penata dan pengendalian jenis, tempat dan sarana perdagangan;
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d.

Penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian pedagang kaki lima;

e.

Penyelenggaraan analisis potensi dan kebuthan pasar;

f.

Perumusan kebijakan teknis pengelolaan retribusi dan pendapatan lainnya,
keamanan, kebersihan, sarana dan prasarana pasar dan Pedagang Kaki Lima;

g.

Penyelenggaraan pelayanan rekomendasi dan perizinan pasar;

h.

Penyusunan Rencana Kerja sarana dan prasarana pasar;

i.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana
pasar dan Pedagang Kaki Lima;

j.

Penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar dan
Pedagang Kaki Lima.

k.

Merencanakan Kegiatan Seksi Pengembangan dan Sarana Pasar berdasarkan
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai
dengan peraturan yang ditetapkan;

l.

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;

m. Membagi tugas atau Kegiatan kepada bawahan di Seksi Pengembangan dan
Sarana Pasar dengan memeberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan
sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
n.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perdagangan tentang
langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;

o.

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

p.

Melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang perdagangan dalam
melaksanakan tugas dilingkungan Seksi Pengembangan dan Sarana Pasar.
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Seksi Pengendalian dan Pengembangan

(1) Seksi Pengendalian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan
dengan tugasmenyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi Pengendalian dan
Pengamanan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Seksi
Pengendalian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
a.

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

b.

Menyusun program rencana kerja seksi;

c.

Melaksakan Pengendalian dan Pengamanan terhadap pelaku usaha perdagangan
meliputi legalitas perizinan, tempat usaha, pendistribusian dan standarisasi barang;

d.

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

e.

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

f.

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

g.

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

h.

Menyiapkan informasi pelayanan perdagangan baik untuk konsumen maupun
pelaku usaha;

i.

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

Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perdagangan sebagai
pertimbangan bila dibutuhkan;

k.

Memberikan bimbingan dan penilaian kepada bawahannya dalam rangka
mendukung tugas dan fungsi seksi;

l.

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas fungsinya; dan

m. Evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengemdalian dan Pengamanan.
e. Bidang Metrologi
(1) Bidang Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dengan tugas melaksanakan
Perencanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian serta pengembangan metrologi legal.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Metrologi
mempunyai fungsi :
a.

Pelaksanaan perencanaan program kegiatan kemetrologian;

b.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia kemetrologian;

c.

Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan ukur, takar timbang dan perlengkapannya
(UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT dan satuan internasional (SI);

d.

Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi
Legal;dan

e.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Pengelolaan Standard dan Laboratorium

(1) Seksi Pengelolaan Standard dan Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Metrologi dengan
tugasmelaksanakan Perencanaan urusan Pengelolaan Standard dan Laboratotium.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi
Pengelolaan Standard dan Laboratorium mempunyai fungsi :
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a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan teknis standard
laboratorium pedoman teknis serta administrasi pengelolaan standard dan laboratorium;
b. Melaksanakan kalibrasi standard referensi, standard kerja milik balai pelayanan
kemetrologian dan milik umum serta memelihara keterlusuran standard;
c. Melaksanakan pembinaan dan penilaian standard bagi pemilik Alat UTTP;
d. Melaksanakan pembinaan pelatihan terhadap reparatir ukur, takar timbang dan
perlengkapannya serta izin reparatir ukur, takar timbang dan perlengkapannya;
e. Melaksanakan pengujian ukur, takar timbang dan perlengkapannya dan barang dalam
keadaan terbungkus serta pembebasan tera ulang ukur, takar timbang dan
perlengkapannya;dan
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Seksi Pengawasan dan penyidikan

(1) Seksi Pengawasan dan penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab Kepala Bidang Metrologi dengan tugasmelaksanakan pengawasan dan
Penyelidikan bidang metrologi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pengawasan
dan penyidikan mempunyai fungsi :
a. Menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap
ukur, takar timbang dan perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus;
b. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi penyelengaraan pengawasan dan pengendalian ukur,
takar timbang dan perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus;
c. Melaksanakan kegiatan ukur ulang kebenaran ukur, takar timbang dan perlengkapannya
dan barang dalam keadaan terbungkus;
d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kompetensi PPNS skala kabupaten;
e. Melaksanakan Monitoring,, evaluasi pertumbuhan perkembangan ukur, takar timbang dan
perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus;dan
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
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Seksi Sarana, Prasarana dan penyuluhan Kemetrologian

(1) Seksi Sarana Prasarana dan penyuluhan Kemetrologian dipimpin oleh seorang Kepala yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Metrologi dengan tugas
melaksanakan perencanaan urusan Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Kemetrologian.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Sarana
Prasarana dan penyuluhan Kemetrologian mempunyai fungsi :
a. Menyiapkan bahan perencanaan program kerja kegiatan bimbingan, penyuluhan serta
perkembangan sarana dan prasarana kemetrologian;
b. Menyiapkan dan menyusun konsep leaflet, brosur dan penyuluhan kemetrologian melalui
media cetak dan elektronik;
c. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada Reparatir ukur, takar timbang dan
perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus yang benar kepada konsumen;
d. Merencanakan dan pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana
pelayanan kemetrologian;dan
e. Melaksanakan Koordinasi dengan UPTD Metrologi

dalam rangka penyelenggaraan

kemetrologian serta memfasilitasi penyelengaraan Metrologi Legal skala kabupaten.

B.

PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI DINAS
PERINDAG KAB. ROKAN HULU.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu memiliki sejumlah tugas – tugas penting yang akan
dilaksanakan yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :
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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.

d. Mengupayakan peningkatan kemampuan/kompetensi sumber daya aparatur perindustriandan
perdagangan untuk dapat mengembangkan perindustrian dan perdagangan di Kabupaten
Rokan Hulu;
e. Mengupayakan peningkatan pengikut sertaan sosialisasi perundang-undangan kepada
aparatur;
f. Meningkatkan pengelolaan data perindustrian dan perdagangan;
g. Melakukan indentifikasi potensi perindustrian dan perdagangan;
h. Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aparatur dalam mendukung
pelayanan kepada pelaku perindustrian dan perdagangan;
i. Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang tersedia.
j. Mengoptimalkan potensi bidang Perindustrian dan Perdagangan untuk menangkap peluang
pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri;
k. Meningkatkan Produktivitas pelaku perindustrian dan perdagangan;
l. 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.
m. Meningkatkan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku IKM;
n. Meningkatkan

kerjasama

denganlembaga-lembagapendukungdalammengembangkan

perindustriandan perdagangan;
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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Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih
mempunyai permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.

Sulitnya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib ukur tera alat UTTP,
baik
itu timbangan pada toke sawit, karet maupun timbangan pedagang di pasar.

2.

Sulitnya pengembangan Industri di Kabupaten Rokan Hulu yang masih bergerak dibidang
industri pengolahan makanan Ringan saja dan pengolahan yang bersifat musiman.

3.

Sering terjadinya kelangkaan Gas LPJ 3 kg di masyarakat.

4.

Sulitnya mengatur pedagang yang berjualan pada ruas jalan protocol di Kawasan Kota Pasir
Pengaraian.
Adapun solusi yang ditempuh untuk mengatasi strategic issued pada Dinas Perindustrian

dan Perdagangan diuraikan sebagai berikut :
1.

Melaksanakan Sosialiasi tentang kemetrologian kepada masyarakat dan kepada pemilik
timbangan di Pabrik Kelapa Sawit, Ram serta kepada toke pengumpul.

2.

Menyusun Ranperda Pembangunan Industri Kabupaten.

3.

Dengan Meningkatkan pengawasan terhadap pangkalan agar penyaluran gas 3 kg tepat
sasaran.

4.

Dilakukan penertiban tempat jualan pedagang kaki lima di pinggir jalan protocol dan
menyediakan tempat bejualan permanen agar pedagang tersebut menjadi tertip.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A.

PERENCANAAN STRATEGIS
Rencana Strategis merupakan suatu gambaran singkat yang berorientasi pada sasaran yang ingin
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dicapai selama kurun waktu 1(satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, hasil, manfaat dan
dampakmaupun kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencanastrategik berdasarkan dengan Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, serta Kebijakan dan p r o g r a m Instansi dalam mencapai Tujuan maupun Sasaran yang
ditetapkan.
Penyusunan Rencana Strategis dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan sektor
Perindustrian, Perdagangan yang pada dasarnya tidak terlepas dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu serta Peraturan dan Ketentuan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Dengan itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kabupaten Rokan
Hulu harus mempunyai Visi sebagai cara pandang jauh kedepan kemana Dinas Perindustrian dan Perdagangan
akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.

Adapun Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah:
Visi :
“ Menjadikan Sektor Perindustrian dan Perdagangan Sebagai Penggerak Utama Kemajuan dan
Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerkayatan Berbasis Agroindustri
dan Pengelolaan Sumber Daya Lokal serta Perdagangan yang Tangguh“.
Misi :

Misi adalah pernyataan tentang tujuan operasional organisasi ( Pemerintah) yang diwujudkan
dalam bentuk produk dan pelayanan, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Sebagai
penjabaran dari Visi diatas, pernyataan Misi mencerminkan segala sesuatu yang akan
dilaksanakan untuk pencapaian Visi tersebut.
Untuk mewujudkan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2018, maka ditetapkan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu sebagai berikut :
 Menciptakan dan Membina Industri yang mampu Menghasilkan Produk yang Berdaya Saing
Serta Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku Industri
 Pemantauan Pola Distribusi Pasar, Pengembangan Usaha Perdagangan dan Perlindungan
Konsumen.
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 Menciptakan Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang Profesional dalam Rangka
Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.
Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu yang telah
ditetapkan, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
1. Bidang Perindustrian
Tujuan
a. Meningkatkan kualitas dan daya saing industri kecil dan menengah
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor industri merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu. Kontribusi industri dalam
perekonomian merupakan Kinerja Utama Pembangunan disektor Industri dan selaras
dengan misi pertama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu
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”

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai adalah :


Berkembangnya industri kecil dan menengah, dengan indikator :
 Jumlah peningkatan unit usaha industri
 Jumlah produk IKM yang di promosikan
 Jumlah IKM yang bermutu.

2. Bidang Perdagangan dan Metrologi
Tujuan
a. Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah
Berdasarkan Tujuan Tersebut maka sasaran yang akan dicapai adalah :


Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan, dengan indikator :
 Persentase pasar rakyat yang berkondisi baik
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 Jumlah sarana dan prasarana alat UTTP
 Jumlah Alat UTTP yang sudah ditera/tera ulang
Strategi dan 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 rambu-rambu dalam
pelaksanaantindakan-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 15
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu
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
Menurunnya
Kemiskinan

Angka

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan Ekonomi

Meningkatkan daya saing
industri
kecil
dan
menengah

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

Program dan Kegiatan
Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu merupakan
penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
Program adalah kumpulan kegiatan-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.
Sasaran
Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi serta arah kebijakan adalah melaksanakan pengelolaan
industri kecil dan menengah melalui pendataan, peningkatan kapasitas usaha dan pelatihan dan 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:

Program pengembangan industri kecil dan menengah, dengan kegiatan sebagai berikut:
- Pengembangan mutu dan kemasan produk olahan;
- Pelatihan dan bantuan mesin peralatan IKM;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perindustrian bagi pelaku IKM;
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- Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang standar mutu Indonesia kepada produk
IKM;
- Pelatihan pembuatan aneka makanan ringan;
- Pelatihan pembuatan produk cendramata;
- Pelaksanaan magang pelaku IKM pangan;
- Pelatihan dan magang bagi pembinan IKM tentang peningkatan standar mutu IKM;
- Pelatihan AMT bagi pelaku IKM;
- Penyusunan data base IKM formal dan non formal.
Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial, dengan kegiatan sebagai berikut:
-

Penyediaan sarana dan prasarana promosi IKM unggulan;

-

Partisipasi pameran

Program Peningkatan kemampuan teknologi industri, dengan kegiatan sebagai berikut:
-

Peningkatan mutu usaha sablon dan percetakan;

-

Peningkatan mutu usaha kerajinan dari lidi sawit;

-

Peningkatan mutu usaha kerajinan bambu.

Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dengan kegiatan sebagai
berikut:
-

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

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

Sosialisasi kemetrologian;

-

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

Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan kegiatan sebagai berikut:
- Peningkatan sarana dan prasarana gedung metrologi
Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan kegiatan sebagai berikut:
- Peningkatan sarana dan prasarana pasar;
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- Peningkatan sarana dan prasarana pasar (DAK);
- Pengembangan pengelolaan distribusi perdagangan berupa penyediaan tenda/ payung
dagang.
Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dengan kegiatan sebagai
berikut:
- Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- Peredaran dan pengawasan barang yang bersubsidi.
Program dan Kegiatan
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:

1.

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;
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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;
15)Penyediaan jasa keamanan kantor.
2.

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) Pengadaan mobil jabatan;
2) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
3) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
4) Pengadaan peralatan gedung kantor;
5) Pengadaan mebeleur;
6) Pengadaan peralatan kerja;
7) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
8) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
9) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional;
10)Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor;
11)Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur.

3.

Program peningkatan disiplin aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas
yang profesional, dengan kegiatan meliputi:
1) Pengadaan mesin/kartu absensi;
2) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
3) Pengadaan pakaian kerja lapangan;
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4) Pengadaan pakaian korpri;
5) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4.

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;
2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

5.

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 laporan keuangan semesteran;
3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

6.

Program peningkatan kapasitas kelengkapan perencanaan pembangunan daerah.
Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas aparatur perencana yang mampu
merencanakan pembangunan daerah dengan professional, guna mengatasi permasalahan
daerah secara terintegrasi, dengan kegiatan meliputi:
1) Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana.

B.

PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah lembar/dokumen yang

berisikan penugasan dari Bupati Rokan Hulu kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dan Bupati Rokan Hulu atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia pada tahun 2018. Kinerja yang disepakati tidak
dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja
(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
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Penetapan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2018 yang telah ditandatangani adalah sebagai berikut:

N
O

SASARAN

1

Meningkatnya
Kapasitas
Kelembagaan
Ekonomi

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
Jumlah
IKM
yang bermutu

TARGET KINERJA

20 IKM

10 IKM

20 Orang ( 2 Produk)

1 Kali Pameran
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Program :
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Kegiatan :

Peningkatan Mutu Usaha Kerajinan dari Pohon Sawit
Program: Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kegiatan :

Pelatihan Pembuatan Produk Cenderamata
Program: Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Kegiatan :

Partisipasi Pameran
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Jumlah
pengawasan
Terhadap
peredaran
Barang.

600 Alat UTTP

75 Pasar

3 alat UTTP

Persentase
pasar rakyat
yang
berkondisi baik

26,31 %

7 Unit

Program :
Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan
Kegiatan :

era Alat UTTP (ukur, takar, timbangan
Perlengkapannya)

era Alat UTTP (ukur,
Perlengkapannya) DAK

takar,

timbangan

dan

Program :
Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
Kegiatan :

eningkatan Sarana dan Prasara Pasar
1.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A.

dan

CAPAIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu merupakan satuan kerja

perangkat daerah yang mendukung terwujudnya misi kedua pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah yaitu 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 juga melaksanakan tujuanMeningkatkan kualitas koperasi, daya saing industri kecil dan
menengah dan Tujuan Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah dan
melaksanakan sasaran Berkembangnya industri kecil dan menengah dan sasaran Meningkatnya
produktivitas sektor perdagangan.
Analisis Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu
dijabarkan sebagai berikut :
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1.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :
No

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target
Capaian 2018

Realisasi 2018

% Capaian

IKM

20

20

100

1

Jumlah IKM yang bermutu

2

Jumlah Pengawasan Terhadap
Peredaran Barang

Unit Usaha

35

35

100

3

Persentase pasar rakyat yang
berkondisi baik

Persentase

26,31

27,55% (27
pasar yang
berkondisi
baik/98 pasar)

104,7

4

Jumlah Alat UTTP yang sesuai
dengan standar

Alat UTTP

600

537

89,5

2. perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Kondisi
Awal
2017

Target
Capai
an
2017

Realisasi
2017

%
Capaian

Target
Capai
an
2018

Realisasi
2018

%
Capaian

1

Jumlah IKM yang bermutu

IKM

15

20

56

280

20

20

100

2

Jumlah
Terhadap
Barang

Unit
Usaha

30

30

30

100

35

35

100

3

Persentase pasar rakyat
yang berkondisi baik

persentas
e

6,57

13,15

17% (16
pasar
berkondisi
baik/96
pasar)

129,27

26,31

27,55% (27
pasar yang
berkondisi
baik/98
pasar)

104,7

4

Jumlah Alat UTTP yang
sesuai dengan standar

alat UTTP

450

500

428

85,6

600

537

89,5

Pengawasan
Peredaran

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah
yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Disperindag Kabupaten Rokan Hulu
adalah sebagai berikut :
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N
O

INDIKATOR
KINERJA UTAMA

SATUAN

TARGET
2017

REALISASI
2017

TARGET
2018

REALISASI
2018

TARGET
2019

TARGET
2020

TARGET
2021

Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD

1

Jumlah IKM yang
bermutu

IKM

20

56

20

20

25

30

35

35

2

Jumlah
Pengawasan
Terhadap
Peredaran Barang

Unit
Usaha

30

30

35

35

40

45

47

47

3

Persentase pasar
rakyat
yang
berkondisi baik

persentas
e

13,15

17

26,31

27,55 (27
pasar yang
berkondisi
baik/98 pasar)

32,89

39,47

46,00

46,00

4

Jumlah Alat UTTP
yang sesuai dengan
standar

alat UTTP

500

428

600

537

650

700

750

750

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan :
5. Jumlah IKM yang bermutu
Dari IKU yang telah ditetapkan ditargetkan 20 IKM yang bermutu sedangkan
pencapaiannya sebesar 20 IKM yang bermutu dengan pencapaian 100%.
6. Jumlah Pengawasan Terhadap Peredaran Barang
Dari IKU yang ditetapkan, ditargetkan 35 unit usaha yang dilaksanakan pengawasan,
dan pencapaiannya adalah 35 unit usaha dengan pencapaian 100%.
7. Persentase Pasar Rakyat yang berkondisi baik
Dari IKU yang telah ditargetkan adalah 26,31% pasar yang berkondi baik, sedangkan
pencaiapannya adalah 27,55%, percepatan Peningkatan pembangunan pasar
disebabkan adanya bantuan Dana Alokasi Khusus pada sektor pasar.
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8. Jumlah Alat UTTP yang sesuai dengan standar
Dari IKU yang telah ditargetkan 600 alat UTTP yang bergerak dari tahun 2018
sebanyak 428 alat UTTP hanya tercapai 537 alat UTTP yang berarti terdapat 109
alat UTTP yang telah ditera/tera ulang dengan persentase 89,5%. Tidak tercapainya
target penuh 100 % dikarenakan beberapa hal berikut :
K


urangnya Sosialisasi kepada pedagang di pasar – pasar yang memakai
timbangan pegas.

K


urangnya Sosialisasi kepada Pembeli Sawit dan karet di tengah masyarakat yang
memakai timbangan Dacin Logam.
c.

A
nalisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja dicapai melalui 5 (lima) Program utama dan dan 7
(tujuh) kegiatan utama, yaitu :

Program :
1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdangan Dalam Negeri
3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
4. Program Peningkatan Kemampuan Teknnologi Industri
5. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Kegiatan :
1. Tera Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya)
2. Tera Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) (DAK)
3. Pelatihan Pembuatan Produk Cenderamata
4. Peningkatan Mutu Usaha Kerajinan dari Pohon Sawit
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5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar (DAK)
7. Partisipasi Pameran
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:
B.

REALISASI ANGGARAN
Capaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten

Rokan Hulu tahun 2018 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dari dana (DAK). Pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp.
9.198.269.750,00,-dan dalam pelaksanaannya menyerap dana sebesar Rp. 8.635.237.596,- atau
91,94%. Dengan rincian sebagai berikut :
NO

PROGRAM/KEGIATAN

I

Program
Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Tera Alat UTTP (Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya)

Tera Alat UTTP (Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya)
(DAK)
II

III

Program
Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
Pelatihan Pembuatan Produk
Cenderamata
Program
Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
Peningkatan
Mutu
Usaha
Kerajinan dari Pohon Sawit
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PAGU

REALISASI

%

KETERANGAN

104.492.200

91.397.590

87.5

Tim Penilai Direktorat Metrologi
yang direncanakan tiga orang
hanya terealisasi 2 orang.

574.986.000

521.736.200

90.73

Perbedaan
harga
pada
Pembelian
Timbangan
Elektronik antara harga di DPA
dan Harga dilapangan.

74.439.000

74.339.000

99.86

29.146.000

27.646.000

94.85

Belanja Sewa tempat pelatihan
tidak digunakan dananya
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IV

Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana Pasar

1.277.000.000

1.085.376.500

84.99

Adanya sejumlah belanja
bangunan fisik pasar yang tidak
bisa dicairkan karena adanya
hasil temuan dilapangan

dan

2.366.817.000

2.192.962.680

92.65

Adanya sejumlah belanja
bangunan fisik pasar yang tidak
bisa dicairkan karena adanya
hasil temuan dilapangan dan
adanya belanja Jasa
Publikasi/Dekorasi yang tidak
dicairkan sesuai dengan
nomenklatur

Program
Pengembangan
Sentra-Sentra Industri Potensial
Partisipasi Pameran

82.180.000

72.180.000

87.83

Belanja Dekorasi Stand
Pameran tidak digunakan
dananya

5.739.000

5.534.000

96.42

Rekening pengiriman paket
tidak digunakan seluruh
anggarannya.

Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya listrik dan air

114.540.000

66.548.353

58.10

Pembayaran Real Cost banyak
tersisa pada Rekening Listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan operasional

13.400.000

12.341.130

92.09

Sisa Pembayaran Pajak
Kendaraan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

81.732.300

81.723.800

99.98

Penyediaan alat tulis kantor

52.282.200

52.282.200

100

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

37.996.000

37.996.000

100

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

5.239.000

5.239.000

100

Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan

4.680.000

4.680.000

100

Penyediaan bahan logistik kantor

8.367.500

8.367.000

99.99

Penyediaan makanan dan minuman

9.720.000

9.720.000

100

306.500.000

306.497.625

Peningkatan
Sarana
Prasarana Pasar (DAK)

V

VI

Program pelayanan administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

Rapat-rapat
koordinasi
konsultasi ke luar daerah

dan
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Rapat-rapat
daerah

VII

koordinasi

dalam

173.150.000

173.140.000

99.99

Penyediaan jasa tenaga teknis
kantor

275.196.000

275.196.000

100

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

52.828.800

52.828.800

100

Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor

74.979.750

74.600.000

99.49

Pengadaan Peralatan Kerja

49.200.000

45.992.800

93.48

Pemeliharaan rutin/berkala Mobil
Jabatan

26.152.000

26.152.000

100

Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

142.908.000

134.180.397

93.89

Sisa Jasa Service Kendaraan
Dinas

Pemeliharaan
rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor

14.360.000

11.680.000

81.33

Sisa Jasa Service Genset

9.198.269.750

8.635.239.675

91.94

Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur

JUMLAH
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BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat
disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018
secara keseluruhan berhasil dengan nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 98,55%.
Adapun berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa
3 indikator (100,00% atau lebih) dikategorikan "sangat berhasil", dan 1 Indikator (89,5%), dikategorikan
“berhasil”.
Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan
Hulu secara umum sudah mendekati tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun perlu
ditingkatkan agar seluruh Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat tercapai
100% atau lebih.
Pasir Pengaraian,

April 2019

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu

Drs. H. SARIAMAN, M. Si
NIP. '196511181992031005
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B.

TAHUN 2018

MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja (LKj) ini adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama

1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2017-2021, dan merupakan komitmen yang akan dicapai dalam tahun 2017.
Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2017 ini adalah untuk memenuhi amanat
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 ini adalah untuk memberikan
informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang harus dicapai sebagai upaya
perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda untuk meningkatkan kinerjanya.

C.

SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan selama Tahun 2017. Capaian kinerja Tahun 2017 tersebut
diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan
organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika
penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017 berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
a.

Latar Belakang

b.

Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan
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c.

Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi

d.

Maksud dan Tujuan

e.

Sistematika Penulisan

TAHUN 2018

BAB II PERENCANAAN KINERJA
a.

Perencanaan Strategis

b.

Perjanjian Kinerja

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA
a.

Capaian KinerjaDinas Perindustrian dan Perdagangan

b.

Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP
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