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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan 

amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai 

penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

(LAKIP), Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung berkewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat 

dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 

Laporan Akuntabilitas Dinas Koperasi,  UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 

ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pembangunan daerah 

tentang perindustrian dan perdagangan di wilayah Kabupaten Bandung pada periode 

tahun anggaran 2016. Laporan ini juga sekaligus merupakan bentuk evaluasi terhadap 

capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas 

Perdagangan  dan Perindustrian pada tahun anggaran 2016. 

Secara khusus pengukuran kinerja dilakukan menurut 4 sasaran strategis yang 

ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran atas sasaran strategis tersebut, rata-rata 

capaian kinerja memperlihatkan pencapaian yang sangat memuaskan. Capain kinerja 

untuk semua sasaran strategis rata-rata sebesar 100,7% dengan realisasi anggaran 

untuk urusan perdagangan dan perindustrian sebesar Rp.7.388.925.148,- dari pagu 

anggaran sebesar Rp.11.535.487.500,-. Rincian capain kinerja masing-masing indikator 

kinerja disampaikan seperti table dibawah ini: 

SASARAN STRATEGIS 

MEMFASILITASI TERSELENGGARANYA LINGKUNGAN USAHA YANG EFISIEN SECARA 

EKONOMI, SEHAT DALAM PERSAINGAN 

No. Indikator Kinerja Target 2016 Realisasi % 

1. 
Jumlah Sengketa Konsumen 
yang dapat diselesaikan 

50 Kasus 20 Kasus 40,00 

2. Pengawasan alat UTTP 54 Kali 54 Kali 100,00 

3. 
Peningkatan pengawasan 
peredaran barang dan jasa 

85 Kali 85 Kali 100,00 

SASARAN STRATEGIS 

MENINGKATKAN AKSES PASAR DOMESTIK, NASIONAL DAN INTERNASIONAL 

No. Indikator Kinerja Target 2016 Realisasi % 

1. 
Jumlah IKM, UMKM dan 
Koperasi yang mendapat 
Pelatihan Eksport 

30 orang 30 Orang 100,00 

2. Pertumbuhan Nilai Eksport ($) $ 930,21 juta $ 824.819.145,79 88,67 
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SASARAN STRATEGIS 

MENINGKATNYA KAPASITAS PEMASARAN MELALUI PEMBANGUNAN PUSAT 

DISTRIBUSI DAN KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN BAGI 

KEGIATAN EKONOMI DAERAH 

No. Indikator Kinerja Target 2016 Realisasi % 

1. 
Penataan / Perbaikan sarana dan 
Prasarana Perdagangan 

6 pasar 5 pasar 83,33 

2. 
Jumlah Lokasi Pedagangan Kaki 
Lima dan asaongan yang sudah 
ditata dan dibina 

2 lokasi 2 lokasi 100 

SASARAN STRATEGIS 

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, UNTUK 

MENINGKATKAN KONTIBUSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI SEKTOR INDUSTRI 

No. Indikator Kinerja Target 2015 Realisasi % 

1. 
Persentase Pertumbuhan Industri 
Kecil dan menengah 

2% 4% 200 

2. 
Jumlah IKM Omzet Unit Usaha 
Industri Kecil dan menengah 

2.420.840.981.931 2.288.478.073.000 95 

Rata-rata capaian Kinerja Urusan Perdagangan dan Perindustrian 100,7 

 

Demikian ringkasan eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Tahun 2016 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. 

 

 

                                                                                     Soreang,      Mei  2017 
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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 LATAR BELAKANG 

 

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum 

pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil 

(result oriented government). Salah satu azas penyelenggaraan good governance 

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas 

akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan 

dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP).  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu 

bentuk pertanggungjawaban Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2016 dalam rangka melaksanakan 

visi dan misi Pemerintha Kabupaten Bandung Tahun 216-2021 sekaligus sebagai 

alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, serta sebagai salah 

satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, 

penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan 

Kinerja.  
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I.2 LANDASAN HUKUM   

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2016, antara lain :  

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah;  

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan;   

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Nasional.   

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah.   

5. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah.   

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja 

 

I.3 TUJUAN 

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk 

memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas bidang urusan Perdagangan dan 

Perindustrian. Agar dalam pelaksanaan bidang urusan Perdagangan dan 

Perindustrian sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-

faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan 

kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. 

Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global 

yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan kewenangan dan 

mengoptimalkan potensi dibidang bidang urusan Perdagangan dan Perindustrian 

mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.  

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Bandung ini dimaksudkan sebagai wujud 

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016. 
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I.4 GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI  

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan. Salah satu perubahan 

krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan 

pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan pembagian urusan 

pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas berdampak pada 

perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti pembagian 

urusan pemerintahan pusat dan daerah sebgaimana yang tercantum pada lampiran 

Undang-undang 23 Tahun 2014 tersebut. Dampak dari hal tersebut salah satunya 

ialah terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Koperasi, 

UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung (Diskoperindag) sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dibagi menjadi 2 (dua) Dinas yaitu 

Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sehingga 

mulai Tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdiri sendiri sesuai 

dengan pembagian kewenangan antara urusan Perdagangan dan Perindustrian 

dengan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.   

 

I.4.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yang merupakan 

Pemisahan dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Bandung yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan 

pengembangan terhadap perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Bandung, 

mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan 

kegiatan teknis operasional di bidang perindustrian dan perdagangan yang 

meliputi pengembangan hasil industri pertanian dan kehutanan dan industri 

logam, mesin dan kimia, industri aneka, sarana dan pengembangan 

perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri serta melaksanakan 

ketatausahaan Dinas.  
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Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, 

maka tugas pokok dan fungsi unsur-unsur Dinas yang bertanggung jawab dalam 

hal adalah sebagai berikut: 

1) Kepala Dinas 

Kepala Disperin mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, 

merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan 

mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan 

di bidang Perindustrian dan Perdagangan; 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada uraian 

diatas Kepala Disperin menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 

Kepala Disperin mempunyai sub tugas sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas yang meliputi 

Sekretariat, Bidang Sarana Distribusi Perdagangan, Bidang 

Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, Bidang Kemetrologian, 

Energi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Industri Agro dan Kemasan, 

Bidang Industri Non Agro, UPT serta kelompok jabatan fungsional 

berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bandung serta tugas pokok dan 

fungsi Dinas;  

b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja yang 

meliputi Sekretariat, Bidang Sarana Distribusi Perdagangan, Bidang 

Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, Bidang Kemetrologian, 

Energi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Industri Agro dan Kemasan, 

Bidang Industri Non Agro berdasarkan kebijakan umum Dinas; 

c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan 

penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), 

Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Standar 

Operasional Prosedur (SOP),Standar Pelayanan (SP) Dinas serta 

mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan 
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pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen 

perencanan lainya; 

d. menyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di 

bidang Sarana Distribusi Perdagangan, Perdagangan Dalam Negeri 

dan Luar Negeri, Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Industri Agro dan Kemasan, Industri Non Agro serta kelompok jabatan 

fungsional berdasarkan visi dan misi kabupaten bandung serta tugas 

pokok dan fungsi Dinas; 

e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang 

perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber 

daya mineral; 

f. menyelenggarakan pembentukan dan pengembangan kelembagaan 

bidang Sarana Distribusi Perdagangan, Perdagangan Dalam Negeri 

dan Luar Negeri, Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Industri Agro dan Kemasan, Industri Non Agro di kabupaten 

berdasarkan kebijakan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria 

yang ditetapkan pemerintah; 

g. menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan 

umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 

perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan Urusan 

Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; 

h. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas dinas; 

i. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan/pembangunan 

bidang Sarana Distribusi Perdagangan, Perdagangan Dalam Negeri 

dan Luar Negeri, Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Industri Agro dan Kemasan, Industri Non Agro sebagai bahan 

perencanaan pembangunan daerah; 

j. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup 

Sarana Distribusi Perdagangan, Perdagangan Dalam Negeri dan Luar 

Negeri, Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Industri Agro 

dan Kemasan, Industri Non Agro;   
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k. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi 

dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang 

Sarana Distribusi Perdagangan, Perdagangan Dalam Negeri dan Luar 

Negeri, Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Industri Agro 

dan Kemasan, Industri Non Agro; 

l. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai 

bidang tugas masing-masing; 

m. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait 

baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; 

n. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada 

staf; 

o. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan 

petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; 

p. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

program kerja Dinas; 

q. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan 

kualitas dan karier staf; 

r. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum 

ditandatangani;  

s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

t. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik 

teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

u. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas secara lisan, tertulis, berkala 

atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;  

v. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut 

bidang tugas Dinas; 

w. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;  

x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.  
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2) Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, 

pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan; 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;  

b. pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program 

Dinas; 

c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; 

d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan 

umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan; 

e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Sekretariat. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretaris mempunyai 

sub tugas sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan 

sebagai pedoman kerja; 

b. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan strategi; 

c. menyelenggarakan penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran 

(RKA); 

d. menyelenggarakan penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja 

Dinas; 

e. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian lingkup Dinas; 

f. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

g. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam 

jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu 

dan jabatan fungsional umum; 

h. Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP); 
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i. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi 

urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, 

pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

j. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan 

menilai konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di 

lingkungan dinas berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan 

perundang–undangan yang berlaku; 

k. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku;  

l. mengatur pemberian layanan administratif kepada unit kerja di 

lingkungan Dinas agar terwujud tertib administrasi; 

m. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan; 

n. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, 

peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai 

kepentingan Dinas, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan 

masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi Dinas; 

o. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau 

tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya; 

p. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah 

tangga, serta keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

q. menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan 

pemecahan masalah di bidang tugasnya; 

r. menyelenggarakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana 

kerja kesekretariatan; 

s. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ 

organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

t. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai 

bidang tugasnya; 

u. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

staf; 

v. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup Sekretariat melalui rapat atau 

langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan 

tugas; 
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w. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat 

agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 

x. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 

y. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas 

penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya; 

z. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, 

berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;  

aa. mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing Bidang untuk 

disampaikan kepada pimpinan; 

bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya;  

cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan tugasnya. 

Sekretaris, membawahkan: 

a. Subbagian Penyusunan Program; 

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Subbagian Keuangan. 

 

3) Bidang Sarana Distribusi Perdagangan 

Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas 

pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di 

bidang Sarana Distribusi Perdagangan 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala 

Bidang Sarana Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang 

sarana distribusi perdagangan, meliputi bina usaha perdagangan, 

pengembangan sarana distribusi dan pengawasan, pengelolaan 

sarana distribusi; 

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang sarana distribusi perdagangan, 

meliputi bina usaha perdagangan, pengembangan sarana distribusi 

dan pengawasan, pengelolaan sarana distribusi; 

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 
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d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

bidang sarana distribusi perdagangan, meliputi bina usaha 

perdagangan, pengembangan sarana distribusi dan pengawasan, 

pengelolaan sarana distribusi. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Sarana 

Distribusi Perdagangan mempunyai sub tugas sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Sarana 

Distribusi Perdagangan; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Sarana 

Distribusi Perdagangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi 

dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat; 

c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang 

Sarana Distribusi Perdagangan; 

d. menyelenggarakan upaya pembinaan pasar, pengelolaan sarana 

distribusi dan pengawasan, pengelolaan sarana distribusi; 

e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Sarana 

Distribusi Perdagangan; 

f. menyelenggarakan tugas sarana distribusi perdagangan; 

g. menyelenggarakan koordinasi perencanaan teknis sarana distribusi 

perdagangan; 

h. menyelenggarakan perumusan teknis di bidang sarana distribusi 

perdagangan. 

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di 

bidang sarana distribusi perdagangan; 

j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

k. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

l. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

m. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

n. menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang Sarana Distribusi 

Perdagangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

o. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 
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p. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku; 

q. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

r. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Sarana Distribusi 

Perdagangan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan 

kebutuhan kepada pimpinan; 

s. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan, membawahkan :  

a. Seksi Bina Usaha Perdagangan; 

b. Seksi Pengembangan Sarana Distribusi; 

c. Seksi Pengawasan, Pengelolaan Sarana Distribusi. 

 

4) Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dan Luar Negeri 

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri 

mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

tugas – tugas di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri. 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perdagangan Dalam 

Negeri dan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang 

Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri meliputi perdagangan 

dalam negeri, perdagangan luar negeri dan pengawasan distribusi; 

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Perdagangan Dalam Negeri 

dan Luar Negeri, meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan 

luar negeri dan pengawasan distribusi; 

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri. 
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsiKepala Bidang 

Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai sub tugas sebagai 

berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang 

Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Perdagangan 

Dalam Negeri dan Luar Negeri berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, 

strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat; 

c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang 

Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri; 

d. menyelenggarakan upaya Perdagangan Dalam Negeri dan Luar 

Negeri; 

e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang 

Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri; 

f. menyelenggarakan pengelolaan dan pengendaian perdagangan dalam 

dan luar negeri. 

g. menyelenggarakan koordinasi perencanaan perdagangan dalam dan 

luar negeri. 

h. menyelenggarakan rumusan sasaran perdagangan dalam dan luar 

negeri. 

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas 

perdagangan dalam dan luar negeri 

j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

k. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

l. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

m. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

n. menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang Perdagangan Dalam 

Negeri dan Luar Negeri untuk mengetahui kesesuaiannya dengan 

rencana kerja; 

o. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

p. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku; 
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q. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

r. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Perdagangan 

Dalam Negeri dan Luar Negeri secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan; 

s. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, membawahkan:  

a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri; 

b. Seksi Perdagangan Luar Negeri; 

c. Seksi Pengawasan Distribusi. 

 

5) Bidang Kemetrologian, Energi Dan Sumber Daya Mineral 

Kepala Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral 

mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

tugas – tugas di bidang kemetrologian, energi dan sumber daya mineral; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Kemetrologian, 

Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang 

kemetrologian, energi dan sumber daya mineral meliputi standarisasi 

kemetrologian, pengawasan dan penyuluhan kemetrologian, energi 

dan sumber daya mineral; 

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang kemetrologian, energi dan 

sumber daya mineral meliputi standarisasi kemetrologian, pengawasan 

dan penyuluhan kemetrologian, energi dan sumber daya mineral; 

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

bidang kemetrologian, energi dan sumber daya mineral. 
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang 

Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai sub tugas 

sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang 

kemetrologian, energi dan sumber daya mineral; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang kemetrologian, 

energi dan sumber daya mineral meliputi standarisasi kemetrologian, 

pengawasan dan penyuluhan kemetrologian, energi dan sumber daya 

mineral; 

c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang 

kemetrologian, energi dan sumber daya mineral; 

d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang 

kemetrologian, energi dan sumber daya mineral; 

e. menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang kemetrologian, energi 

dan sumber daya mineral; 

f. menyelenggarakan koordinasi perencanaan teknis dan pelaksanaan 

tugas di bidang kemetrologian, energi dan sumber daya mineral; 

g. menyelenggarakan rumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang 

kemetrologian, energi dan sumber daya mineral; 

h. menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan 

kemetrologian, energi dan sumber daya mineral; 

i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

k. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

l. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

m. menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang kemetrologian, energi dan 

sumber daya mineral meliputi standarisasi kemetrologian, pengawasan 

dan penyuluhan kemetrologian, energi dan sumber daya mineral; 

n. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

o. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku; 
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p. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

q. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang kemetrologian, 

energi dan sumber daya mineral secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan; 

r. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Kepala Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral, 

membawahkan:  

a. Seksi Standarisasi Kemetrologian; 

b. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian; 

c. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral. 

 

 

6) Bidang Industri Non Agro 

Kepala Bidang Industri Agro dan Kemasan mempunyai tugas pokok 

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang 

industri agro dan kemasan; 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Industri Agro dan Kemasan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang 

Industri Agro dan Kemasan meliputi makanan dan minuman, kimia, 

farmasi dan obat tradisional, hutan, perkebunan dan bahan bangunan; 

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Industri Agro dan Kemasan 

meliputi makanan dan minuman, kimia, farmasi dan obat tradisional, 

hutan, perkebunan dan bahan bangunan; 

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

bidang Industri Agro dan Kemasan. 
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Industri 

Agro dan Kemasan mempunyai sub tugas sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Industri 

Agro dan Kemasan; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Industri Agro 

dan Kemasan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan 

program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat; 

c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang 

Industri Agro dan Kemasan; 

d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Industri 

Agro dan Kemasan; 

e. menyelenggarakan kebijakan dan pertimbangan teknis usaha industri, 

perlindungan usaha industri, perencanaan program, teknologi, 

standardisasi, standard kompetensi sumberdaya manusia, permodalan, 

kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi industri, pengawasan 

industri, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada jenis Industri Agro; 

f. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi, 

pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, 

monitoring dan evaluasi, pengaturan teknis serta pelayanan umum 

Industri Agro, perlindungan usaha industri, perencanaan dan program, 

teknologi, standardisasi, standard kompetensi sumberdaya manusia, 

permodalan, lingkungan hidup, kelembagaan, sarana dan prasarana, 

informasi industri, pengawasan industri, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan; 

g. menyelenggarakan pertimbangan teknis perijinan usaha Industri Agro; 

h. menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan, 

pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengaturan 

teknis dan pelayanan umum serta pertimbangan teknis di bidang usaha 

Industri Agro, perlindungan usaha industri, perencanaan dan program, 

teknologi, standardisasi, standard kompetensi sumberdaya manusia, 

permodalan, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi industri, 

pengawasan industri, monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 
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k. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

l. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

m. menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang Industri Agro dan 

Kemasan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

n. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

o. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku; 

p. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

q. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Industri Agro dan 

Kemasan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan 

kepada pimpinan; 

r. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bidang Industri Agro dan Kemasan, membawahkan :  

a. Seksi Makanan dan Minuman; 

b. Seksi Kimia, farmasi dan Obat Tradisional; 

c. Seksi Hasil Hutan, Perkebunan dan Bahan Bangunan. 

 

7) Bidang Industri Agro 

Kepala Bidang Industri Non Agro mempunyai tugas pokok memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang industri non 

agro; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Industri Non Agro 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang 

Industri Non Agro, meliputi industri logam, mesin dan alat transportasi, 

industri tekstil, produksi tekstil dan aneka dan industri kreatif dan 

elektronika; 

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Industri Non Agro, meliputi 

industri logam, mesin dan alat transportasi, industri tekstil, produksi 

tekstil dan aneka dan industri kreatif dan elektronika; 
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c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

bidang Industri Non Agro, meliputi industri logam, mesin dan alat 

transportasi, industri tekstil, produksi tekstil dan aneka dan industri 

kreatif dan elektronika. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Industri 

Non Agro mempunyai sub tugas sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Industri 

Non Agro; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Industri Non 

Agro berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program 

kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat; 

c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang 

Industri Non Agro; 

d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Industri 

Non Agro; 

e. menyelenggarakan kebijakan dan pertimbangan teknis usaha industri, 

perlindungan usaha industri, perencanaan program, teknologi, 

standardisasi, standard kompetensi sumberdaya manusia, permodalan, 

kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi industri, pengawasan 

industri, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada jenis Industri Non 

Agro; 

f. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi, 

pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, 

monitoring dan evaluasi, pengaturan teknis serta pelayanan umum 

Industri Non Agro, perlindungan usaha industri, perencanaan dan 

program, teknologi, standardisasi, standard kompetensi sumberdaya 

manusia, permodalan, lingkungan hidup, kelembagaan, sarana dan 

prasarana, informasi industri non agro, pengawasan industri, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

g. menyelenggarakan pertimbangan teknis perijinan usaha Industri Non 

Agro; 

h. menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan, 

pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengaturan 

teknis dan pelayanan umum serta pertimbangan teknis di bidang usaha 

Industri Non Agro, perlindungan usaha industry non agro, perencanaan 
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dan program, teknologi, standardisasi, standard kompetensi 

sumberdaya manusia, permodalan, kelembagaan, sarana dan 

prasarana, informasi industry non agro, pengawasan industri non agro, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

k. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

l. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

m. menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang Industri Non Agro untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

n. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

o. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku; 

p. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

q. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Industri Non Agro 

secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada 

pimpinan; 

r. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bidang Industri Non Agro, membawahkan :  

a. Seksi Logam, Mesin dan Alat Transportasi; 

b. Seksi Tekstil, Produksi Tekstil dan Aneka; 

c. Seksi Kreatif dan Elektronika. 

 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 

mempunyai struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Bandung sebagai berikut : 
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I.4.2. KEWENANGAN 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 

mempunyai kewenangan yaitu di Bidang Urusan dan Bidang Urusan Perindustrian 

dengan rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sebagai berikut:                

1) Bidang Perindustrian 

Sub Bidang: 

1. Usaha Industri 

(1) Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten. 

2. Fasilitas Usaha Industri 

(1) Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di 

kabupaten. 

3. Perlindungan Usaha Industri 

(1) Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di 

kabupaten. 

4. Perencanaan dan Program 

(1) Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri di 

kabupaten. 

(2) Penyusunan Renstra SKPD kabupaten di bidang industri.  

(3) Penyusunan rencana kerja kabupaten di bidang industri. 

5. Pemasaran 

(1) Promosi produk industri kabupaten 

6. Teknologi 

(1) Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di 

bidang industri di kabupaten 

(2) Fasilitas pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan 

teknologi di bidang industri. 

(3) Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di 

bidang industi. 

7. Standarisasi 

(1) Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan 

dikembangkan di kabupaten. 

(2) Kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten. 
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8. Sumber Daya Manusia 

(1) Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina 

industri dan aparatur pembina industri kabupaten. 

(2) Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di 

kabupaten. 

9. Permodalan 

(1) Fasilitas akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga 

keuangan bukan bank di kabupaten. 

10. Lingkungan Hidup 

(1) Pembinaan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang 

diakibatkan oleh industri kabupaten. 

(2) Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan 

kegiatan industri di kabupaten. 

11. Kerjasama Industri 

(1) Fasilitas kemitraan antara industri kecil, menegah dan sektor ekonomi 

lainnya di Kabupaten Bandung 

(2) Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui kemitraan usaha 

Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral 

dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten. 

12. Kelembagaan 

(1) Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten 

(2) Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten. 

13. Sarana dan Prasarana 

(1) Penyusunan tata ruang kabupaten industri dalam rangka 

pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi 

penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit 

pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada ruang 

regional (provinsi). 

14. Informasi Industri 

(1) Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat 

kabupaten dan pelaporan kepada provinsi. 

15. Pengawasan Industri 

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri 

tingkat kabupaten. 

16. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 

(1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan 

di bidang perindustrian di kabupaten. 
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2) Bidang Perdagangan 

Sub Bidang 

1. Perdagangan Dalam Negeri 

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin / pendaftaran jasa 

bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten. 

(2) Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian 

izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten 

(SIUP minuman beralkohol dengan golongan B dan C untuk pengecer, 

penjualan langsung untuk diminum di tempat, pengecer penjualan 

langsung untuk diminum di tempat minuman beralkohol mengandung 

rempah sampai 15%, rekomendasi SIUP bahan berbahaya, 

rekomendasi pengakuan pedagang antar pulau). 

(3) Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta 

penyajian informasi    pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala 

kabupaten. 

(4) Dukungan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan 

evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, 

terpencil dan pulau terluar di kabupaten. 

(5) Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala 

tertentu. Monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko 

modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa 

pameran, konvensi dan seminar dagang) skala lokal. 

(6) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan 

evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten. 

(7) Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan 

peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten. 

(8) Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan 

konsumen skala kabupaten. 

(9) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan / petunjuk 

pelaksanaan teknis pengawasan barang beredar dan jasa. 

(10) Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala 

kabupaten. 

(11) Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang yang beredar dan jasa 

skala kabupaten. 

(12) Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala 

kabupaten. 

(13) Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten. 
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(14) Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran 

petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan / garansi dalam 

Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala 

kabupaten. 

(15) Pelaksanaan dan pelaporan sistim informasi perdagangan dan 

penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten. 

 

2. Metrologi legal          

(1) Fasillitas dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh 

penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi. 

(2) Fasilitas dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala 

kabupaten. 

(3) Fasilitas standar ukuran dan laboratorium metrologi. 

(4) Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui standar ukuran 

dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah. 

(5) Fasilitas penyelenggaraan kerja sama metrologi legal skala kabupaten. 

(6) Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI. 

(7) Pembinaan operasional reparatir UTTP. 

(8) Pengawasan dan penyelidikan tindak pidana UUMI. 

 

3. Perdagangan Luar Negeri 

(1) Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan 

kebijakan bidang ekspor. 

(2) Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten. 

(3) Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 

(4) Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu 

barang meliputi : 

a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi. 

b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga 

uji, inspeksi, sertifikasi yang akreditasi dan teregistrasi. 

(5) Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan 

SKA dan penelusuran asal barang. 

(6) Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan SKA penelusuran barang di 

tingkat kabupaten. 

(7) Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. 



 

Review  Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian  

25 

25 

(8) Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi 

pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi 

ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 

(9) Sosialisasi, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan 

skala kabupaten. 

(10) Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

perdagangan luar negeri. 

4. Pengembangan Ekspor Nasional 

(1) Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten. 

(2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten. 

Dengan terbentuknya Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten 

Bandung, maka Perijinan Industri dan Perijinan Perdagangan sebagian ditangani oleh 

BPMP yaitu Pemberian Ijin Industri berupa Tanda Daftar Industri (TDI) dan Ijin Usaha 

Industri (IUI), serta pemberian Ijin Perdagangan berupa SITU, SIUP, TDP dan TDG 

sejak tanggal 01 April 2008. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2001 

tentang Perijinan di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan 

Peraturan Bupati Bandung No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu di Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung No. 14 Tahun 2008 

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perijinan dan Non 

Perijinan di  lingkungan Kabupaten Bandung.  

 

I.5. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan 

dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa 

permasalahan, antara lain: 

 BIDANG PERDAGANGAN  

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis 

yang efektif dan efisien. 

Belum Optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis 

yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan 

prasarana logistik, seperti sarana transportasi (jalan, akses dan alat angkut), 

sarana pergudangan dan keterampilan SDM. 
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2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional  

Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. 

Sesuai dengan perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir pusat 

perbelanjaan modern, agar konsumen bisa berbelanja lebih efisien. 

Pembangunan pasar-pasar tradisional dilakukan sebagai upaya mengikis 

pasar-pasar modern yang mulai membanjiri masyarakat.  

3. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau 

harganya. Ketergantungan konsumen Indonesia terhadap produk impor masih 

tinggi dibandingkan nilai ekspornya, padahal yang diharapkan adalah 

sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini adalah daya saing produk-produk 

dalam negeri yang terus melemah.  

4. Perlindungan terhadap konsumen belumoptimal  

Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. 

Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya 

pengawasan barang beredar, jasa dan kemetrologian. Selain itu, penyebab 

lainnya, masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap 

UU Perlindungan Konsumen, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk 

menera-ulangkan UTTP, banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, 

membanjirnya produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan, terbatasnya 

jumlah petugas di bidang pengawasan, jumlah LPKSM dan BPSK masih 

terbatas, serta tempat pengaduan konsumen masih terbatas.  

 

 

 BIDANG INDUSTRI  

1. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar 

Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar, sektor IKM 

(Industri Kecil dan Menengah) diharapkan menjadi mitra bisnis bagi 

perusahaan besar.  

2. Belum optimalnya pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah 

yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri  

Peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa 

akibat rusaknya lingkungan hidup. Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, akan 

mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan serta akan 

memberikan daya tarik investasi industri.  
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3. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana layanan teknis dan 

kondisi mesin yang sudah tua  

Pelaku IKM harus selalu melakukan inovasi dan kreatif supaya mampu 

bersaing kendati terkena dampak kebijakan dan permasalahan internal 

maupun eksternal. Peningkatan sarana dan dalam rangka optimalisasi 

pelayanan teknis dilakukan melalui upaya pengembangan dan penerapan 

hasil rekayasa teknologi industri bagi IKM.  

4. Lemahnya Daya Saing Industri Kecil Menengah 

Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap 

penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai 

lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi 

pertumbuhan ekonomi.  

5. Belum Optimalnya Pengembangan Industri Kecil Menengah.  

Industri Kecil Menengah memiliki peranan strategis dalam struktur industri dan 

ekonomi Indonesia. Namun pengembangan industri kecil menengah belum 

optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pasokan bahan baku untuk 

industri kecil menengah. Penyebab lainnya masih rendahnya kualitas produk 

industri agro dan hasil hutan. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh 

limbah industri yang belum tertangani. Belum efisiensinya pemakaian energi di 

industri, kenaikan harga energi, dan pencemaran lingkungan hidup akibat 

emisi gasrumah kaca juga dapat menjadi akar masalah dari belum optimalnya 

pengembangan industri. 

 

 BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 

1. Dengan diberlakukannya UU No.21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, pada 

pasal 8, tercantum kewenangan pemerintah Kabupaten dalam 

penyelenggaraan panas bumi. Pada saat ini seluruh data untuk 

melaksanakan kewenangan tersebut belum seluruhnya tersedia, oleh karena 

itu perlu sekali pengumpulan data yang berkaitan dengan kewenangan yang 

sekarng ini dimiliki oleh Kabupaten. 

2. Kewenangan yang dimiliki Kabupaten/ Kota, meliputi ;  

 pembentukan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota di 

bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung;  

 Pemberian izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi 

kewenangannya;  

 pembinaan dan pengawasan;  
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 pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada 

wilayah kabupaten/ kota; dan  

 inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan 

panas bumi pada wilayah kabupaten/ kota. 

3. Dengan ditariknya kewenangan dibidang ke ESDM baik ke Pemerintah 

Pusat maupun Provinsi. Sedangkan pihak Kabupaten tetap harus menangani 

permasalahan yang timbul diwilayahnya. Oleh karena itu perlu dilakukan 

monitoring maupun koordinasi baik ke Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Provinsi, untuk mengantisipasi seluruh permasalahan yang akan 

timbul di bidang ke ESDM an. 

4. Dana Bagi Hasil dari Panas Bumi, Migas dan Tambang, merupakan 

penghasil PAD yang cukup besar bagi Kabupaten Bandung, oleh karena itu 

sangat diperlukan koordinasi dan monitoring baik ke Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Provinsi. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka  

mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima 

amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur 

tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, 

kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun 

bersangkutan, tetapi (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya.  

Sesuai dengan RPJMD Kab.Bandung Tahun 2016-2021, strategi untuk mewujudkan visi 

Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, 

Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan 

Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan 

Lingkungan” diarahkan kepada meningkatnya sumber daya manusia pelaku industri 

kecil dan daya saing produk industri kecil yang berbasis potensi lokal sehingga dapat 

lebih berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat 

meningkatkan daya saing  dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur.  

Untuk itu, perlu diperbaiki lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan 

daya saing pelaku industri kecil . Seiring dengan itu, perlu juga dilakukan peningkatan 

akses bagi pelaku usaha industri kecil kepada sumber daya produktif, serta ditingkatkan 

juga kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usaha. 

Penjabaran atas RPJMD tersebut termuat pada Rencana Strategis (RENSTRA) 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2016-2021. Dalam perjalanannya, Rencana 

Strategis tersebut dirasakan perlu untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan 

pada kegiatan strategis.  
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II.1  Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu 

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta 

merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan 

terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang 

bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Bandung. Rencana  Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 

sampai dengan tahun 2021. 

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung tersebut 

ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Bandung Tahun 2016-2021. Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Bandung telah melalui tahapan yang simultan dengan 

proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-20121 dengan 

melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung merupakan hasil kesepakatan 

bersama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dan 

stakeholder.  

Sesuai dengan RPJMD Kab.Bandung Tahun 2016-2021, strategi untuk 

mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu “Memantapkan Kabupaten 

Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan 

Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan” diarahkan kepada meningkatnya 

sumber daya manusia pelaku industri kecil dan daya saing produk industri kecil yang 

berbasis potensi lokal sehingga dapat lebih berperan dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan daya saing  dan 

efisiensi usaha secara lebih terstruktur.  

Untuk itu, perlu diperbaiki lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan 

daya saing pelaku industri kecil . Seiring dengan itu, perlu juga dilakukan peningkatan 

akses bagi pelaku usaha industri kecil kepada sumber daya produktif, serta 

ditingkatkan juga kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usaha. 

Penjabaran atas RPJMD tersebut termuat pada Rencana Strategis (RENSTRA) 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2016-2021. Dalam perjalanannya, Rencana 

Strategis tersebut dirasakan perlu untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan 

pada kegiatan strategis.  
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Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 

sebagai upaya mewujudkan misi ke 5 (lima) Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu 

“Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif”, 

merupakan visi yang menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam 

misi tersebut menyangkut bagimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan 

dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Bandung untuk menciptakan 

“Perekonomian yang Berdaya Saing”. 

 

II.2  TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas 

bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang 

terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai 

keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi 

yang diemban organisasi.  

Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk 

mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk 

mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan 

diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang 

ingin dicapai selama lima tahun. 

Berdasarkan telaahan secara mendalam yang dilakukan oleh Tim Reviu Internal 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung terhadap Renstra 

Periode Tahun 2016-2021, IKU dan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Bandung dipandang perlu dilakukan langkah reviu Renstra 

periode 2016-2021, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja. 

Langkah ini dilakukan agar terciptanya sinkronisasi antara Tugas Pokok dan 

Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dengan Visi, 

Misi, Tujuan, Sasaran, Indiaktor Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang 

akan dilaksanakan. Langkah sinkronisasi ini penting dilakukan agar peran dan 

alasan keberadaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 

terwujud dan berdampak nyata ditengah masyarakat, serta sehingga pada akhirnya 

akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Bandung dan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung. 

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah akan berhasil bila mendapatkan 

dukungan penuh masyarakat dan dukungan penuh tersebug diawali tumbuhnya 

kepercayan asyarakat (public trust) 
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Secara substansi reviu sedang berjalan dengan melakukan proses penelaahan 

secara mendalam dari Tim Internal Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Bandung serta Tim Reviu dari Pemerintah Kabupaten Bandung . Reviu 

dimulai dari perubahan ini dimulai dengan perubahan mindset yang selama ini 

kurang tepat terlah berjalan selama bertahun-tahun. Indikator Kinerja adalah 

indikator tingkat saran yang selama ini dianggap menjadi output kegiatan atau 

outcome program. Serta masih terdapat indikator kinerja yang dinilai belum bisa 

terukur dengan baik nilai kinerjanya.  

Dari hasil reviu yang telah dilakukan, terdapat beberapa perubahan terhadap 

tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Bandung. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :   

Tabel 2.1 Perbedaan Tujuan Sebelum Reviu dan Sesudah Reviu 

Visi   RPJMD Tahun 2016-2021 :  “ Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, 

Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan 

Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan 

Berwawasan Lingkungan” 

Misi V: “ Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan 

kompetitif ” 

NO. TUJUAN (sebelum reviu) TUJUAN (setelah reviu) 

1. 
Meningkatnya produk eksport non 

migas 

Meningkatnya Nilai Perdagangan 

eksport Kabupaten Bandung 

2. 

Meningkatkan kinerja perdagangan 

dalam dan luar negeri serta 

perlindungan terhadap konsumen 

Meningkatkan koordinasi 

pengendalian harga kebutuhan pokok 

masyarakat 

Meningkatkan kinerja perdagangan 

dalam negeri dan Peningkatan 

perlindungan terhadap konsumen 

 

3. 

Meningkatkan peran Industri Kecil dan 

Menengah (IKM) dalam perekonomian 

daerah 

Meningkatkan peran Industri Kecil 

dan Menengah (IKM) dalam 

perekonomian daerah 

4. 
Meningkatnya usaha pertambangan dan 

energi yang berwawasan lingkungan 

Meningkatnya pemanfaatan potensi 

pertambangan dan energi yang 

berwawasan lingkungan 

5.  
Meningkatnya Kapasitas dan 

Kapabilitas Internal 
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Adapun perubahan hasil reviu terhadap saran strategis Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bandung, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah 

ini : 

Tabel 2.2 Perbedaan Sasaran Sebelum dan Sesudah Reviu 

Visi   RPJMD Tahun 2016-2021 :  “ Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, 

Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi 

Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan 

Lingkungan” 

Misi V: “ Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif ” 

NO. SASARAN (sebelum reviu) SASARAN (setelah reviu) 

1. 
Meningkatkan Akses Pasar Domestik, 

Nasional dan Internasional 

Meningkatnya Nilai Eksport 

Perdagangan Non Migas 

 

2. 

Meningkatnya kapasitas pemasaran 

melalui pembangunan pusat distribusi 

dan ketersediaan sarana dan 

prasarana perdagangan bagi 

kegiatan ekonomi daerah 

Meningkatnya perlindungan terhadap 

hak/kepentingan konsumen dan tertib 

ukur 

 

3. 

Memfasilitasi terselenggaranya 

lingkungan usaha yang efisien secara 

ekonomi, sehat dalam persaingan. 

Meningkatnya Kinerja dan Kontribusi 

Nilai Sektor Perdagangan terhadap 

PDRB 

 

4. 

Meningkatkan Pertumbuhan Industri 

Kecil dan Menengah, untuk 

meningkatkan kontibusi 

pertumbuhan ekonomi daerah di 

sektor industri. 

Meningkatkan daya saing dan 

produktifitas industri kecil 

 

Meningkatnya standarisasi produk 

industri 

 

5. 

Meningkatnya usaha pemanfaatan 

potensi pertambangan dan energi yang 

berwawasan lingkungan 

Meningkatnya pemanfaatan potensi 

volume uap panas bumi sebagai energi 

yang berwawasan lingkungan 

 

6.  
Meningkatakan Tatakelola Pemerintahan 

instansi Organisasi Perangkat Daerah 
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Pada Tabel 2.3 berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan dengan 

sasaran. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian 

kinerja yang dilakukan. 

Tabel 2.3 Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan 
 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

1 

Meningkatnya Nilai 

Perdagangan eksport 

Kabupaten Bandung 

1 

Meningkatnya Nilai 

Eksport Perdagangan 

Non Migas 

 

1 
Pertumbuhuan Nilai 

Eksport Non Migas 

2 

Meningkatkan kinerja 

perdagangan dalam 

negeri dan 

Peningkatan 

perlindungan terhadap 

konsumen 

2 

Meningkatnya 

perlindungan terhadap 

hak/kepentingan 

konsumen dan tertib 

ukur 

2 

Persentase Alat UTTP  

bertanda tera sah  yang 

berlaku 

3 

Meningkatnya Kinerja 

dan Kontribusi Nilai 

Sektor Perdagangan 

terhadap PDRB 

3 

Persentase Kontribusi sub 

sektor Perdagangan 

Terhadap PDRB 

Kabupaten Bandung 

3 

Meningkatkan 

peran Industri Kecil 

dan Menengah 

(IKM) dalam 

perekonomian 

daerah 

4 

Meningkatkan daya 

saing dan 

produktifitas industri 

kecil 

 

4 

Pertumbuhan Industri Kecil 

dan Menegah Berdaya 

saing 

5 
Persentase Jumlah Industri 

Kecil berbasis teknologi 

5 

Meningkatnya 

standarisasi produk 

industri 

6 

Persentase IKM yang 

difasilitasi standarisasi 

produk 

4 

Meningkatnya 

pemanfaatan potensi 

pertambangan dan 

energi yang 

berwawasan lingkungan 

6 

Meningkatnya 

pemanfaatan potensi 

volume uap panas bumi 

sebagai energi yang 

berwawasan lingkungan 

7 

Persentase pemanfaatan 

potensi uap panas bumi 

sebagai sumber energi 

5 

Meningkatnya 

Kapasitas dan 

Kapabilitas Internal 

7 

Meningkatakan Tatakelola 

Pemerintahan instansi 

Organisasi Perangkat 

Daerah 

8 Nilai AKIP Disperin 

9 
Persentase aset dalam 

kondisi baik 

10 Nilai Rat-rata SKP 

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata 

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan 

sasaran strategis instansi pemerintah. 
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Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, dilakukan reviu terhadap 

Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja , permaslahan dan 

isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun 

perbandingan Indikator Kinerja Utama Sebelum dan Setelah reviu Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2016 yang telah 

ditetapkan adalh sebagi berikut : 

NO. 
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

(sebelum reviu) 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
(setelah reviu) 

1. Pertumbuhan Nilai Eksport ($) 
Pertumbuhuan Nilai Eksport Non 

Migas 

2. Jumlah Alat UTTP yang ditera dan tera 

ulang 

Persentase Alat UTTP  bertanda tera 

sah  yang berlaku 

3. Penataan/Perbaikan sarana dan 

Prasarana Perdagangan 

Persentase Kontribusi sub sektor 

Perdagangan Terhadap PDRB 

Kabupaten Bandung 

4. Peningkatan Jumlah Unit Usaha Industri 

Kecil dan Menengah (IKM) (%) 

Pertumbuhan Industri Kecil dan 

Menegah Berdaya saing 

Persentase Jumlah Industri Kecil 

berbasis teknologi 

Persentase IKM yang difasilitasi 

standarisasi produk 

5. Rasio elektrifikasi rumah tangga 
Persentase pemanfaatan potensi uap 

panas bumi sebagai sumber energi 

Tabel 2.4 Perbedaaan Indikator Kinerja Utama Sebelum dan Sesudah Reviu 

 

II.5  PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2016 

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat 

penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena 

merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang 

diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan 

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana 

yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam 

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, 

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.  

 Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Bandung Tahun 2016 yang pada saat itu masih bernama Dinas Koperasi, 

UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dengan mengacu pada 

dokumen Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Bandung Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016, dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016 dan Perubahannya serta hasil 

reviu Tahun 2016 dengan nama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Bandung setelah mengalami perubahan SOTK Baru sebagai berikut : 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 

Meningkatnya Kualitas 

Kelembagaan, Organisasi 

Dan Manajemen Koperasi 

Jumlah Koperasi 1.668 

Persentase Koperasi Aktif 60% 

Persentase Koperasi Tidak Aktif 40% 

2 

Peningkatan 

kewirausahaan dan 

keunggulan kompetitif 

Koperasi dan UMKM 

Persetase Pertumbuhan Pelaku 

UMKM 
6% 

Jumlah Tenaga kerja UMKM 38.500 

Jumlah Omzet UMKM 3.305.648.709.979 

3 

Meningkatkan daya saing 

produk industri kecil dan 

menengah 

Jumlah UMKM Sertifikasi Halal 110 

Jumlah UMKM Sertifikasi PIRT  60 

4 

Memfasilitasi 

terselenggaranya 

lingkungan usaha yang 

efisien secara ekonomi, 

sehat dalam persaingan. 

Jumlah Kasus Sengketa 

Konsumen yang dapat 

diselesaikan 

50 

Pengawasan Alat UTTP 54 Kali 

Peningkatan pengawasan 

peredaran barang dan jasa 
85 Kali 

5 

Meningkatkan Akses Pasar 

Domestik, Nasional dan 

Internasional 

Jumlah IKM, UMKM dan Koperasi 

yang mendapat pelatihan Ekspor  
30 

Pertumbuhan Nilai Eksport ($) 930,21 Juta USD 

6 

Meningkatnya kapasitas 

pemasaran melalui 

pembangunan pusat 

distribusi dan ketersediaan 

sarana dan prasarana 

perdagangan bagi kegiatan 

ekonomi daerah 

Penataan/Perbaikan sarana dan 

Prasarana Perdagangan 
2 Pasar 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,58 

Jumlah lokasi Pedagangan Kaki 

Lima dan asongan yang sudah 

ditata dan dibina  

2 Lokasi 

7. 

Meningkatkan 

Pertumbuhan Industri Kecil 

dan Menengah, untuk 

meningkatkan kontibusi 

pertumbuhan ekonomi  

Persentase Pertumbuhan Industri 

Kecil dan menengah 
2% 

Jumlah IKM Omzet Unit Usaha 

Industri Kecil dan menengah (Rp.) 
2.420.840.981.931 

 

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016 

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 
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Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2017 telah 

menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 berdasarkan Organiasi Perangkat 

Daerah Baru hasil reviu dengan uraian sebagai berikut : 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Meningkatnya Nilai Eksport 

Perdagangan Non Migas 

Pertumbuhuan Nilai Eksport Non 

Migas 
 

2 

Meningkatnya perlindungan 

terhadap hak/kepentingan 

konsumen dan tertib ukur 

Persentase Alat UTTP  bertanda 

tera sah  yang berlaku 
 

3 

Meningkatnya Kinerja dan 

Kontribusi Nilai Sektor 

Perdagangan terhadap PDRB 

Persentase Kontribusi sub sektor 

Perdagangan Terhadap PDRB 

Kabupaten Bandung 

 

4 
Meningkatkan daya saing 

dan produktifitas industri kecil 

Pertumbuhan Industri Kecil dan 

Menegah Berdaya saing 
 

Persentase Jumlah Industri Kecil 

berbasis teknologi 
 

5 
Meningkatnya standarisasi 

produk industri 

Persentase IKM yang difasilitasi 

standarisasi produk 
 

6 

Meningkatnya pemanfaatan 

potensi volume uap panas bumi 

sebagai energi yang berwawasan 

lingkungan 

Persentase pemanfaatan potensi 

uap panas bumi sebagai sumber 

energi 

 

7 

Meningkatakan Tatakelola 

Pemerintahan instansi Organisasi 

Perangkat Daerah 

Nilai AKIP Disperin  

Persentase aset kondisi baik  

Nilai Rat-rata SKP  

 

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

 
II.5  PROGRAM DAN KEGIATAN DISPERIN 

Penjabaran dari strategis dan kebijakan di atas, Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 

(lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan 

berpedoman pada program pembangunan daerah menurut urusan pemerintahan 

sebagai berikut : 

A. Urusan Pilihan Perdagangan 

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 
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B. Urusan Pilihan Perindustrian 

1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 

2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 

4. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 

C. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral 

1. Program pembinaan dan pengembangan bidang energi dan 

Ketenagalistrikan 

II.6 PERENCANAAN KINERJA DISPERIN TAHUN 2016 

Tujuan penetapan kinerja anatara alain adalah untuk meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen 

antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian 

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan 

tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 

Sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian pada tahun 2016 dan tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 

ini telah dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2016 - 2021 dan Indikator Kinerja 

Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung telah menetapkan 

target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai tahun 2016, yang tersaji 

sebagai berikut:  

SASARAN STRATEGIS 

MEMFASILITASI TERSELENGGARANYA LINGKUNGAN USAHA YANG EFISIEN 

SECARA EKONOMI, SEHAT DALAM PERSAINGAN 

No. Indikator Kinerja Target 2016 Satuan 

1. 
Jumlah Kasus Sengketa Konsumen yang dapat 

diselesaikan 
50 Kasus 

2. Pengawasan Alat UTTP 54 Kali 

3. 
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan 

jasa 
85 Kali 

SASARAN STRATEGIS 

MENINGKATKAN AKSES PASAR DOMESTIK, NASIONAL DAN INTERNASIONAL 

No. Indikator Kinerja Target 2016  

1. 
Jumlah IKM, UMKM dan Koperasi yang 

mendapat pelatihan Ekspor 
30 Orang 

2. Pertumbuhan Nilai Eksport  930,21 Juta USD $ 
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SASARAN STRATEGIS 

MENINGKATNYA KAPASITAS PEMASARAN MELALUI PEMBANGUNAN PUSAT 

DISTRIBUSI DAN KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA 

PERDAGANGAN BAGI KEGIATAN EKONOMI DAERAH 

No. Indikator Kinerja Target 2016  

1. 
Penataan/Perbaikan sarana dan Prasarana 

Perdagangan 
2 Pasar 

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)  % 

3. 
Jumlah Lokasi Pedagangan Kaki Lima dan 

asongan yang sudah ditata dan dibina 
2  Lokasi 

SASARAN STRATEGIS 

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, UNTUK 

MENINGKATKAN KONTIBUSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH  

No. Indikator Kinerja Target 2016  

1. 
Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan 

menengah 
2 % 

2. 
Jumlah IKM Omzet Unit Usaha Industri Kecil 

dan menengah (Rp.) 
2.420.840.981.931 Rp 

 

 

III.6 RENCANA ANGGARAN DISPERIN TAHUN 2016 

Penetapan kinerja Bandung dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama 

telah ditetapkan tahun 2016 masih mengunakan nomenklatur Dinas Kopersi, UKM, 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, sehingga perjanjian kinerja, 

indikator kinerja utama serta struktur pembiayaan pun masih bergabung dengan 

urusan Koperasi dan UKM dikarenakan perubahan Struktur Organisasi dan 

Tatalaksana bagi terjadi pada awal tahun 2016. Oleh karena itu rencana anggaran 

yang Kami sampaikan saat ini merupakan struktur anggaran pada saat Dinas 

Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdaganga, didukung dengan pembiayaan APBD 

Kabupaten Bandung untuk belanja langsung sebesar Rp.18.179.594.557,-. Anggaran 

belanja langsung tersebut terdiri dari belanja SKPD sebesar Rp.3.493.435.732,- dan 

anggaran belanja program sebesar Rp.14.686.158.825,- dari jumlah anggaran 

teresbut terdapat anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 

sebesar Rp.3.208.713.000,-. 

Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program dan kegiatan, secara 

lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini : 
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NO. PROGRAM 
PAGU 

ANGGARAN 
(Rp) 

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang 
Kondusif 

340.000.000,00 

2. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan 
Kompetitif Usaha Kecil Menengah 

1.574.458.825,00 

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi 
Usaha Mikro Kecil Menengah 

334.350.000,00 

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 961.862.500,00 

5. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan 
Perdagangan 

500.000.000,00 

6. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 469.987.000,00 

7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 7.277.163.000,00 

8. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan 255.000.000,00 

9. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 1.321.537.500,00 

10. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 423.000.000,00 

11. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1.228.800.000,00 

Jumlah 18.179.594.557 

 
Tabel 2.3 Panggu Anggaran 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Review  Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian  

41 

41 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan 

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan 

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima 

pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung selaku pengemban 

amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yang 

dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran 

penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang 

ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 

2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk 

mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Bandung.  

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.   

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan  Kepala LAN Nomor 

239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran 

atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh 

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil 

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian 

rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.   
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Predikat nilai capaian kinerjanya dapat dikelompokan sebagai berikut :  

 

No Capaian Kinerja Interpretasi 

1 > 100 % Melebihi/Melampaui Target 

2 =100 % Sesuai Target 

3 
< 100 % 

Tidak Mencapai Target 

 

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Bandung Tahun 2016 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan program dan 

kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah 

indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Sebagaimana yang tercantum 

dalam penetapan kinerja Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Bandung Tahun 2016, seluruh jajaran Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Bandung. 

 

III.1 CAPAIAN KINERJA ORANISASI. 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan 

dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. 

Pengukuran target kinerja dari sasaran starategis yang telah ditetapkan akan 

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. 

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator 

Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, 

permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan 

suatu organisasi. Reviu terhadap Indikator  Kinerja Utama merupakan upaya yang 

berkelanjutan untuk memperbaiki tingkat kesesuaian  antara indikator sasaran 

dengan  sasaran, sasaran dengan tujuan, tujuan dengan misi, misi dengan visi, 

dan antara visi dengan tupoksi SKPD. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk 

melakukan langkah sinkronisasi agar menjamin tercapainya indikator kinerja 

adalah cerminan tercapainya Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Bandung. 
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Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2016 sebanyak 4 

sasaran dan 5 indikator sasaran kinerja, dimana Indikator Kinerja Utama Sesuai 

Reviu telah ditetapkan 5 sasaran dengan 2 indikator kinerja utama dilakukan pada 

Tahun 2017. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator 

dari sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 

dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ini : 

 

No. 

Sasaran 

Strategis 

Indikator Sasaran 

Uraian Target Realisasi % 

1 

Memfasilitasi 

terselenggaranya 

lingkungan 

usaha yang 

efisien secara 

ekonomi, sehat 

dalam 

persaingan. 

Jumlah Kasus 

Sengketa 

Konsumen yang 

dapat diselesaikan 

50 Kasus 20 Kasus 40,00 

Pengawasan Alat 

UTTP 
54 kali 54 Kali 100,00 

Peningkatan 

pengawasan 

peredaran barang 

dan jasa 

85 Kali 85 Kali 100,00 

2 

Meningkatkan 

Akses Pasar 

Domestik, 

Nasional dan 

Internasional 

Jumlah IKM, UMKM 

dan Koperasi yang 

mendapat pelatihan 

Ekspor 

30 Orang 30 Orang 100,00 

Pertumbuhan Nilai 

Eksport ($) 
$ 930,21 Juta $ 824.819.145 88,67 

3 

Meningkatnya 

kapasitas 

pemasaran 

melalui 

pembangunan 

pusat distribusi 

dan ketersediaan 

sarana dan 

prasarana 

perdagangan 

bagi kegiatan 

ekonomi daerah 

Penataan/Perbaikan 

sarana dan 

Prasarana 

Perdagangan 

6 Pasar 5 Pasar 83,33 

Jumlah Lokasi 

Pedagangan Kaki 

Lima dan asaongan 

yang sudah ditata 

dan dibina  

 

2 Lokasi 2 Lokasi 100 

4. 

Meningkatkan 

Pertumbuhan 

Industri Kecil 

dan Menengah, 

untuk 

meningkatkan 

kontibusi 

pertumbuhan 

ekonomi daerah 

di sektor 

industri. 

Persentase 

Pertumbuhan 

Industri Kecil dan 

menengah 

2% 4% 200 

Jumlah IKM Omzet 

Unit Usaha Industri 

Kecil dan 

menengah (Rp.) 

Rp.2.420.840.981.931 Rp.2.288.478.073.000 95 

Tabel 3.1 Tingkat tingkat pencapaian kinerja 
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III.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA  

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2016 Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

Sasaran : Memfasilitasi Terselenggaranya Lingkungan Usaha   

                 Yang Efisien Secara Ekonomi, Sehat Dalam Persaingan. 

 

Indikator dan pencapaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan 

sebagai berikut ini : 

Indikator Satuan 

Capaian 

Kinerja 

2014 

Capaian 

Kinerja 

2015 

Tahun 2016 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Jumlah Sengketa 

Konsumen yang 

dapat diselesaikan 

Kasus 20 23 50 20 40,00 

Pengawasan alat 

UTTP 
Kali 0 0 54 54 100,00 

Peningkatan 

pengawasan 

peredaran barang 

dan jasa 

Kali 80 21 85 85 100,00 

 

Tabel 3.2  Capaian Sasaran Indikator Penyelesaian Sengketa Konsumen 

 

Dari data yang tercantun pada tabel dapat dilihat pada indikator pertama 

jumlah sengketa konsumen yang ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2016 

sebanyak 50 kasus yang ditangani, untuk realsasi pada tahun 2016 jumlah 

pengaduan sengketa konsumen yang ditangani oleh Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung bekerjasama dengan Seksi 

Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal berjumlah 20 kasus. 

Tingkat pencapaian kinerja pada usaha dagangan tertib kemetrologian alat 

ukur takaran dan perlengkapanya (UTTP) dengan target pengawasan terhadap 5 

komoditi SNI wajib dengan 54 kali pengawasan dapat tercapai 100% yang 

dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bandung. Yang dapat direalisasikan pada 

tahun 2016 pengawasan pada 5 produk SNI wajib dilakukan sebanyak 54 kali. 
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Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta 

solusi yang digunakan dalam mengatasi permaslahan tersebut diantaranya 

adalah: 

Tabel 3.3 

Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran Pertama 

No. Permasalahan Solusi 

1. Kendala yang dihadapi ialah sangat 

minimnya anggaran yang ada untuk 

penanganan sengketa konsumen, 

dan masih terbtasnya petugas yang 

menangani permaslahan sengketa 

konsumen 

Meningkatkan kemampuan perlindungan 

konsumen dan pengamanan perdagangan 

yaitu melalui strategi peningkatan tertib 

niaga melalui pengawasan secara terpadu 

dan berkesinambungan serta pembentukan 

dan penguatan BPSK dan LPKSM 

2. Pelayanan dan pengawasan Tera 

dan Tera Ulang Alat UTTP yang 

belum maksimal dimana dalam 1 

tahun hanya dapat melakukan 

pelayanan serta pengawasan tera 

dan tera ulang sebanyak 300 alat. 

Dikarenakan Disperin Kabupaten 

Bandung belum memiliki UPT 

Kemetrologian, tenaga ahli penera 

serta sarana dan prasarana untuk 

pelayanan tera dan tera ulang. 

Pada tahun 2015 Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian telah melakukan kajian 

akademis tentang UPT Kemetrologian. 

Berdasarakan hasil kajian akademis sangat 

dimungkinkan untuk di bangun UPT 

Kemetrologian di wilayah Kabupaten 

Bandung yang memiliki potensi alat ukur 

sangat besar yang dapat menghasilkan 

APBD yang lebih besar dibandingkan 

dengan hasil dana sharing yang 

didapatkan dari pemerintah Provinsi Jawa 

Barat pada saat ini.  Dan pada akhir tahun 

2016 UPT Kemetrologian sudah terbentuk 

dan telah memiliki petugas penera yang 

telah didik melalui diklat khusus tentang 

kemetrologian pada tahun 2015 dan 2016, 

sehingga pada tahun 2017 diharapkan 

pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP 

dapat dilaksanakan oleh Dinas 

Perdagangan dan Peridustrian Kabupaten 

Bandung secara mandiri.   

3. Peningkatan pengawasan 

peredaran barang dan jasa masih 

belum maksimal dikarenakan 

keterbatasan petugas PPJB dan 

PPNS yang dimiliki oleh Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Bandung, serta 

minimnya kepedulian dan 

pengetahuan masyarakat tentang 

aturan dan standar mutu barang  

Menigktakan lakukan sosialisasi kepada 

masyrakat dan pelaku usaha serta 

meminngkatkan koordinasi dengan LPKSM 

sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat 

yang bergerak dibidang perlindungan 

konsumen untuk bersama-sama 

melakukan pengawasan peredaran barang 

dan jasa. 

Untuk perlindungan konsumen dan 

pengawasan peredaran barang dan jasa 

pada tahun 2017 sudah menjadi 

kewenangan Provinsi sehingga 

Kabupaten/Kota tidak memiliki 

kewenangan untuk melaksanakan program 

dan kegiatan tersebut.  
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Pada Tahun 2017 berdasarkan hasil review internal dari Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung terhadap Tujuan, Sasaran 

Indikator Kinerja Utama untuk program ini, perlu dilakukan penajaman tujuan, 

sasaran dan indikator yang lebih terukur serta terarah pada outcome program dan 

kegiatan. Oleh karena itu pada tahun 2017 untuk program dan kegiatan ini 

mengelami perubahan tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut : 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI 

Meningkatkan 

kinerja 

perdagangan 

dalam negeri dan 

Peningkatan 

perlindungan 

terhadap konsumen 

Meningkatnya 

perlindungan 

terhadap 

hak/kepentingan 

konsumen dan 

tertib ukur 

Persentase Alat 

UTTP  bertanda 

tera sah  yang 

berlaku 

  

Tabel. 3.4  Perubahan tujuan, sasaran dan indikator untuk Program 

perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 

 

Sedangkan pengkuran kinerja untuk indikator yang baru mulai efektif 

dilakukan pada tahun 2017, pada tahun 2016 beberapa indikator yang mengalami 

perubahan masih dilakukan pengukuran berdasarkan indiaktor yang lama.  

 

 

Sasaran : Meningkatkan Akses Pasar Domestik, Nasional dan   

                 Internasional 

 

Indikator dan pencapaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai 

berikut ini : 

Indikator Satuan 

Capaian 

Kinerja 

2014 

Capaian 

Kinerja 

2015 

Tahun 2016 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Jumlah IKM, 

UMKM dan 

Koperasi yang 

mendapat 

Pelatihan Eksport 

Orang 30 25 30 30 100,00 

Pertumbuhan 

Nilai Eksport ($) 
USD ($) 

777.105.

780,12 

820.972.

744,55 
930,21 

824.819.14

5,79 
88,67 

 

Tabel 3.5 Capaian Sasaran Indikator Pertumbuhan Eksport 
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Melihat pada ilustrasi data pada tabel diatas rata-rata capaian dari indikator 

sasaran mencapai 100% hal ini menunjukan bahwa tingkat pencapaian sasaran 

“Meningkatkan Akses Pasar Domestik, Nasional dan Internasional” adalah 

sangat baik. Untuk meningkatkan pemasaran terhadap produk yang ada di 

Kabupaten Bandung Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan kegiatan 

fasilitasi promosi bagi produk UMKM atau pun IKM yang dilakukan ditingkat 

Kabupaten, Provinsi maupun Internasional. Pada tahun 2016 telah terlaksana 4 

kali fasilitasi promosi produk UKM dan IKM melalui Event Pameran yaitu  Event 

Pameran Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional  dan Internasional.  

Untuk meningkatkan nilai jual produk UMKM dan IKM Kabupaten Bandung 

yang sudah memiliki kulitas eksport dan diminati oleh pasar luar negeri maka pada 

tahun 2016 diadakan pelatihan dan sosialisasi tentang tata cara eksport yang 

diikuti oleh 30 orang pelaku usaha, diharapakan dengan diadakannya pelatihan ini 

bagi pelaku UMKM dan IKM dapat memasarkan produknya ke luar negeri dan 

menigkatkan nilai jual produknya dan meningkatkan nilai eksport Kabupaten 

Bandung. 

 Adapun pertumbuhan nilai eksport setiap bulanya pada tahun 2016 dapat 

dilihat pada grafik dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Grafik Nilai Eksport (US $) 

 

Pertumbuhan nilai eksport itu sendiri pada tahun 2016 mencapai 

$824.819.145,79,- dibandingkan nilai eksport pada tahun 2015 adalah sebesar 

$820.972.744,55,- terjadi peningkatan sebesar 0,47% sedangkan nilai eksport 

pada tahun 2014 adalah sebesar $777.105.780,12, terjadi peningkatan presentase 

5,34 dibandingkan pada tahun 2015.  
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Tingkat permintaan terhadap produk eksport di Indonesia khususnya 

wilayah Kabupaten Bandung yang mayoritas produk hasil eksportnya ialah produk 

tekstil mulai mengalami peningkatan dibanding tahun 2015, namun peningkatan 

tersebut tidak terlalu signifikan. Kondisi yang sama pun terjadi di tingkat Provinsi 

Jawa Barat dan Nasional, penurunan ekspor pada tahun 2016 lebih disebabkan 

oleh kondisi perekonomian global yang sedang mengalami perlambatan. Pada 

tahun 2016 kondisi perekonomian dunia mulai membaik sehingga permintaan 

produk eksport kembali meningkat tetapi belum bias mencapai pada angka yang di 

target. 

Adapun perkembangan jumlah volume eksport pada tahun 2016 mencapai 

angka 346.264.772,90 dengan rincian perkembangan volume eksport per bulan 

dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Perkembangan Volume Eksport (KGM) 

 

Sejumlah produk unggulan yang menjadi andalan Kabupaten Bandung 

untuk diekspor antara lain tekstil, cocoa/coklat, alas kaki, garmen hingga 

komoditas pertanian. 

 

Gambar 3.3 Komoditi Eksport 

 



 

Review  Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian  

49 

49 

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta 

solusi yang digunakan dalam mengatasi permaslahan tersebut diantaranya 

adalah: 

Tabel 3.6 

Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran Dua 

No. Permasalahan Solusi 

1. Potensi produk ekspor Kabupaten 

Bandung masih didominasi oleh 

tekstil dan produk tekstil dengan 

presentase sebesar 75%, 

diperlukan pengembangan produk 

ekspor baru sehinga tidak hanya 

tergantung pada produk tekstil. 

Selain itu negara tujuan ekspor 

masih tergantung pada negara-

negara diwilayah eropa dan 

sebagian asia diperlukan perluasan 

negara tujuan baru pemasaran 

produk ekspor  

Melakukan pendataan dan kajian tentang 

potensi produk unggulan Kabupaten 

Bandung yang dapat dijadikan produk 

ekspor. Saat ini sedang melakukan kajian 

tentang potensi ekspor kopi dari Kabupaten 

Bandung yang mulai diminati oleh negara 

lain. Selain itu untuk membuka akses 

pemasaran di negara tujuan ekspor baru 

kami mengikuti kegiatan pameran produk 

di tingkat internasional untuk 

memperkenalkan produk-produk unggulan 

Kabupaten Bandung. 

2. Masih minimnya pengetahuan 

tentang prosedur ekspor bagi 

pelaku usaha mikro, kecil dan 

menengah sehingga akses 

pemasaran produk UKM selama ini 

masih terpaku pada pemasaran 

domestic. Adapun beberapa UKM 

yang sudah memiliki pasar di luar 

negeri tetapi mereka terbentur 

dengan pengetahuan bagimana 

cara ekspor sehingga produk yang 

mereka jual dititipkan kepada broker 

Selain itu setiap tahun kami selalu 

melakukan pelatihan tentang ekspor bagi 

pelaku UKM dan IKM yang memiliki produk 

potensi ekspor sehingga kedepanya 

apabila ada UKM dan IKM yang memiliki 

potensi ekspor dapat melakukan 

pengiriman produknya secara langsung 

tanpa melalui perantara lagi. 

 

Pada Tahun 2017 berdasarkan hasil review internal dari Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung terhadap Tujuan, Sasaran 

Indikator Kinerja Utama untuk program ini, perlu dilakukan penajaman tujuan, 

sasaran dan indikator yang lebih terukur serta terarah pada outcome program dan 

kegiatan. Oleh karena itu pada tahun 2017 untuk program dan kegiatan ini 

mengelami perubahan tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut : 
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TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI 

Meningkatnya 

Nilai 

Perdagangan 

eksport 

Kabupaten 

Bandung 

Meningkatnya Nilai 

Eksport 

Perdagangan Non 

Migas 

Pertumbuhuan Nilai 

Eksport Non Migas 
$ 930,21 juta 

$ 

824.819.145,

79 

 

Tabel. 3.7  Perubahan tujuan, sasaran dan indikator untuk Program 

peningkatan dan pengembangan ekspor 

 

Sedangkan pengkuran kinerja untuk indikator yang baru mulai efektif 

dilakukan pada tahun 2017, pada tahun 2016 beberapa indikator yang mengalami 

perubahan masih dilakukan pengukuran berdasarkan indiaktor yang lama.  

 

Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Pemasaran Melalui Pembangunan  

                 Pusat Distribusi Dan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana  

                 Perdagangan Bagi Kegiatan Ekonomi Daerah 

Indikator dan pencapaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan 

sebagai berikut ini : 

Indikator Satuan 

Capaian 

Kinerja 

2014 

Capaian 

Kinerja 

2015 

Tahun 2016 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Penataan / 

Perbaikan sarana 

dan Prasarana 

Perdagangan 

Pasar 3 4 6 5 83,33 

Jumlah Lokasi 

Pedagangan Kaki 

Lima dan 

asongan yang 

sudah ditata dan 

dibina 

Lokasi 2 2 2 2 100 

 

Tabel 3.8  Capaian Sasaran Indikator Perbaaikan & Penataan Prasarana Pasar 

Penataan / Perbaikan sarana dan Prasarana Perdagangan yang dilakukan 

pada tahun 2016 dilakukan untuk kegiatan perbaikan atap Pasar Banjaran, 

perbaikan atap pasar St. Majalaya, perbaikan jalan Pasar Sayati, perbaikan pintu 

pagar dan TPS serta pemeliharaan jalan serta saluran air Pasar Majalaya serta 

perbaikan hanggar Pasar Margahayu. Target awal yang ditetapkan ialah 6 lokasi 

pasar namun yang dapat direalisaikan 5 lokasi pasar dengan capaian kinerja 
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sebesar 83,88%. Belum optimalnya angka capaian kinerja  karena ada kegiatan 

perbaikan pasar Baleendah yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus yang 

tidak dapat terelaisasikan dikarenakan dikarenakan adanya kesalahan 

penempatan kode rekening belanja dimana kode rekening belanja seharusnya 

ditempatkan pada belanja modal tetapi ini ditempatkan pada belanja barang/jasa, 

sedangkan pada perubahan anggaran telah dilakukan upaya perbaikan namun 

waktu pelaksanaan yang tinggal 2 bulan lagi tidak memungkinkan untuk 

direalisasikan pembangunanya.  

Penataan tempat dan sarana dagang bagi pedagang kaki lima dan 

asongan berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2016 dilakukan di 2 

lokasi pada realisasi  tahun 2016 telah dilakukan pentaan di 2 lokasi yaitu di 

Penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang berada di 

Kecamatan Baleendah dipindahkan ke dalam Pasar Baleendah dimana telah 

disediakan hanggar untuk tempat berjualan bagi Pedagang Kaki Lima sehingga 

tidak berjualan dipinggir jalan/trotoar dan pentaan tempat dan sarana pedagang 

kakil lima di Kecamatan Rancabali dilakukan dilokasi tempat wisata Situ 

Pantengang dengan memberikan sarana dan prasarana untuk berdagang berupa 

roda dan tenda sebanyak 20 buah yang bersumber dari bantuan Kementerian 

Perdagangan dan telah diberikan kepada para pedagang yang ada di area wisata 

Situ Patengang. 

 

 

 

 

 

 

 

G 

 

Gambar 3.5 bantuan pentaan sarana dan prasarana pedagang kaki lima 

 

Pedagang kaki lima sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki 

potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Bahkan pedagang 

kaki lima, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan 

masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu, kelompok pedagang kaki lima 

mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan konstribusi terhadap 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PDA).  
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Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta 

solusi yang digunakan dalam mengatasi permaslahan tersebut diantaranya 

adalah: 

Tabel 3.9 

Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran Ketiga 

No. Permasalahan Solusi 

1. Perbaikan sarana dan prasarana 

perdagangan terutama bagi pasar 

tradisional memerlukan biaya yang 

cukup besar sedangkan 

kemampuan APBD Kabupaten 

Bandung tidak mencukupi untuk 

melakukan perbaikan dan 

revitalisasi pasar tradisional yang 

ada di Kabupaten Bandung.  

Untuk melakukan revitalisasi pasar 

tradisional di Kabupaten Bandung 

sehingga menjadi pasar yang nyaman, 

bersih dan sehat dengan tidak hanya 

bergantung pada APBD maka kami 

melakukan inovasi dengan menawarkan 

kerjsama pembangunan dan pengelolaan 

pasar melalui lelang investasi saat ini 

sudah terrealiasi untuk pembangunan 

pasar sehat sabilulungan cicalengka dan 

rencananya pada tahun 2017 akan dimulai 

rencana kerjasama pembangunan pasar 

majalaya. 

 

2. Kehadiran pedagang kaki lima 

sering dikaitkan dengan dampak 

negatif bagi lingkungan perkotaan, 

dengan munculnya kesan buruk, 

kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal 

ini ditunjukkan oleh penempatan 

sarana perdagangan yang tidak 

teratur dan tertata serta sering 

menempati tempat yang menjadi 

tempat umum.  

 

Upaya yang dilakukan untuk melakukan 

penataan pedagang kaki lima ialah dengan 

memberikan bantuan sarana dan 

prasarana dagang bagi kaki lima dan 

melakukan pendataan dan sosailisasi 

tentang ketertiban untuk tidak berjulan 

dilokasi yang bukan diperuntukan untuk 

berjualan. Serta melakukan koordinasi 

dengan berbagai pihak untuk melakukan 

penertiban bagi pedagang kaki lima yang 

berjualan diarea terlarang. 

 

 

Sebagai upaya untuk menciptakan kawasan perdagangan yang tertata 

dengan baik maka dilakukan pembinaan dan penataan terhadap pedagang kaki 

lima dan asongan di wilayah Kabupaten Bandung, kegiatan pembinaan yang 

dilakukan pada tahun 2016 sebanyak 70 orang dan penataan lokasi PKL 2 lokasi 

dengan memberikan bantuan gerobak jualan bagi 130 pedagang di 2 Kecamatan 

dengan capain kinerja 100%. Meskipun capaian kinerja sudah tercapai, tetapi baru 

sebagian kecil pedagangan kaki lima dan asongan yang telah mendapatkan 

pembinaan dan penataan lokasi berdagang. Sehingga diperlukan upaya 

pembinaan dan penataan pedagangan kaki lima secara berkesinambungan untuk 

menciptakan kawasan perdagangan yang tertata dengan baik. 
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Pada Tahun 2017 berdasarkan hasil review internal dari Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung terhadap Tujuan, Sasaran 

Indikator Kinerja Utama untuk program ini, perlu dilakukan penajaman tujuan, 

sasaran dan indikator yang lebih terukur serta terarah pada outcome program dan 

kegiatan. Oleh karena itu pada tahun 2017 untuk program dan kegiatan ini 

mengelami perubahan tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut : 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI 

Meningkatkan kinerja 

perdagangan dalam 

negeri dan 

Peningkatan 

perlindungan 

terhadap konsumen 

Meningkatnya 

Kinerja dan 

Kontribusi Nilai 

Sektor 

Perdagangan 

terhadap PDRB 

Persentase 

Kontribusi sub 

sektor 

Perdagangan 

Terhadap PDRB 

Kabupaten 

Bandung 

  

 

Tabel. 3.10  Perubahan tujuan, sasaran dan indikator untuk Program 

peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 

 

Sedangkan pengkuran kinerja untuk indikator yang baru mulai efektif 

dilakukan pada tahun 2017, pada tahun 2016 beberapa indikator yang mengalami 

perubahan masih dilakukan pengukuran berdasarkan indiaktor yang lama.  

 

Sasaran : Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil Dan Menengah,  

                Untuk Meningkatkan Kontibusi Pertumbuhan Ekonomi  

               Daerah Di Sektor Industri 

Indikator dan pencapaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan 

sebagai berikut ini : 

Indikator Satuan 

Capaian 

Kinerja 

2014 

Capaian 

Kinerja 

2015 

Tahun 2016 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Persentase 

Pertumbuhan 

Industri Kecil 

dan menengah 

% 5.110 unit 8.478 unit 2% 4% 200 

Jumlah IKM 

Omzet Unit 

Usaha Industri 

Kecil dan 

menengah 

Rp 
2.215.50

6.616.400 

2.324.829.

208.969 

2.420.840.9

81.931 

2.288.478.0

73.000 
95 

Tabel 3.11  Capaian Sasaran Indikator Perrtumbuhan Industri 
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Melihat pada ilustrasi data pada tabel diatas rata-rata capaian dari indikator 

sasaran mencapai lebih dari 100% hal ini menunjukan bahwa tingkat pencapaian 

sasaran “Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil Dan Menengah, Untuk 

Meningkatkan Kontibusi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Sektor Industri” 

cukup baik.  

Dimana pencapain indikator sasaran pertumbuhan Industri Kecil dan 

Menengah sebesar 4% atau sebanyak 8.818 unit melebihi dari target yang 

ditetapkan, sedangkan pertumbuhan omzet unit usaha industri kecil dan 

menengah mencapai 96,13%. Meskipun pencapain kinerja pada tahun 2016 untuk 

sasaran mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan 

menengah, untuk meningkatkan kontibusi pertumbuhan ekonomi daerah di sektor 

industri sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tetapi belum 

seluruhnya tercapai 100% terutama untuk pencapaian target kinerja pertumbuhan 

industri yang belum bisa mencapai target 100% sehingga diperlukan upaya untuk 

meningkatkan hal tersebut.  

 

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta 

solusi yang digunakan dalam mengatasi permaslahan tersebut diantaranya 

adalah: 

Tabel 3.12 

Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran Ketiga 

No. Permasalahan Solusi 

1. Belum Optimalnya Pengembangan 

Industri Kecil Menengah disebabkan 

oleh kurangnya pasokan bahan baku 

untuk industri kecil menengah 

Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan 

kepada IKM, pengoptimalan potensi dan 

sumber daya lokal sebagai bahan baku 

industri sehingga tidak tergantung pada 

bahan baku impor. 

2. Keterbatasan sarana dan prasarana 

serta penguasaan teknologi Industri, 

minimnya akses permodalan, 

perijinan, pemasaran,..  

pendampingan dan memfasilitasi IKM 

dalam akses permodalan, 

perijinan, dan pemasaran produk yang 

dihasilkan oleh pelaku industri kecil 

3. Penerapan standarisasi produk, HKI 

dan sistem mutu masih kurang. 

pendampingan dan memfasilitasi  

dalam peningkatan dayasaing mutu produk 

IKM melalui fasilitasi desain produk dan 

desain kemasan, pengurusan standarisasi 

produk danHKI. 
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Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Peridnustrian 

Kabupaten Bandung pada Tahun 2016 dalam meningkatkan daya saing produk 

industri kecil diantaranya dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai 

berikut: 

 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi, Program 

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Kemampuan 

Teknologi Industri, Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial. 

Salah satu kegiatan yang paling signifikan dalam miningkatkan daya saing produk 

industri kecil ialah fasilitasi desain produk dan kemasaan, dimana pada tahun 

2016 telah difasilitasi pembuatan desain produk dan kemasan Oleh Tim Desain 

dan Kemasan Dinas Perdagangan Dan Perindsutrian Kabupaten Bandung 

sebanyak ± 300 produk IKM.  

 

 

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3....  Desain Produk yang telah difasilitasi 

 

Dari produk-produk tersebut pada tahun 2016 terdapat pelaku industri kecil 

yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional setelah mendapatkan 

pendampingan pelatihan peningkatan teknologi serta fasilitasi desain produk dan 

kemasan, diantaranya ialah : 

1. Piagam Pengahargaan UKM Pangan Awarg 2016 dari 

Kementerian Perdagangan bagi IK DHEA dengan produk Bawang 

Goreng Jeung Teri (Bangjeri) sebagai Pemenang Pertama kategori 

Bumbu Skala Usaha Mikro Kecil 
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2. Piagam Pengahargaan UKM Pangan Awarg 2016 dari 

Kementerian Perdagangan bagi IK RESTU MANDE dengan 

Produk Randang Padang sebagai Runner-Up kategori Makanan 

Olahan Siap Saji Skala Usaha Menengah.  

 

 

 

Pada Tahun 2017 berdasarkan hasil review internal dari Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung terhadap Tujuan, Sasaran 

Indikator Kinerja Utama untuk program ini, perlu dilakukan penajaman tujuan, 

sasaran dan indikator yang lebih terukur serta terarah pada outcome program dan 

kegiatan. Oleh karena itu pada tahun 2017 untuk program dan kegiatan ini 

mengelami perubahan tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut : 
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TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI 

Meningkatkan peran 

Industri Kecil dan 

Menengah (IKM) 

dalam perekonomian 

daerah 

Meningkatkan 

daya saing dan 

produktifitas 

industri kecil 

 

Pertumbuhan 

Industri Kecil dan 

Menegah Berdaya 

saing 

  

Persentase Jumlah 

Industri Kecil 

berbasis teknologi 

  

Meningkatnya 

standarisasi 

produk industri 

Persentase IKM 

yang difasilitasi 

standarisasi produk 

  

 

Tabel. 3.13  Perubahan tujuan, sasaran dan indikator untuk urusan industri 

 

Sedangkan pengkuran kinerja untuk indikator yang baru mulai efektif 

dilakukan pada tahun 2017, pada tahun 2016 beberapa indikator yang 

mengalami perubahan masih dilakukan pengukuran berdasarkan indiaktor yang 

lama.  

 

Sasaran : Meningkatnya usaha pemanfaatan potensi pertambangan 

dan energi yang berwawasan lingkungan 

Indikator dan pencapaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan 

sebagai berikut ini : 

Indikator Satuan 

Capaian 

Kinerja 

2014 

Capaian 

Kinerja 

2015 

Tahun 2016 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Rasio 

elektrifikasi 

rumah 

tangga 

% - 83,5 90 90 100 

Tabel 3.14  Capaian Sasaran Indikator Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga 

 

Capaian Kinerja pada indikator diatas target yang ditetapkan yaitu Rasio 

elektrifikasi rumah tangga terealisasi 90% dari target 90% 

Data yang kami sampaikan untuk urusan energi saat ini masih sangat  

minim dikarenakan urusan energi dan seumber daya mineral merupakan urusan 

baru yang dilimpahkan dari Dinas Energi dan Sumber daya Mineral dimana dinas 

tersebut saat ini sudah tidak ada dikarenakan kewenangannya sudah diambil alih 

oleh Provinsi. 
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Tetapi untuk urusan panas buminya masih menjadi kewenangan 

Kabupaten/Kota, pada saat pembentukan SOTK baru urusan energi panas bumi 

diserahkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Upaya untuk mencapai 

indikator rasio elektrifikasi rumah tangga melalui strategi Optimalisasi 

pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dengan kebijakan pengembangan desa 

mandiri energi. Program yang dilakukan yaitu pembinaan dan pengembangan 

bidang energi dan ketenagalistrikan melalui kegiatan pembinaan dan 

pengembangan energi baru terbarukan 

Pada Tahun 2017 berdasarkan hasil review internal dari Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung terhadap Tujuan, Sasaran 

Indikator Kinerja Utama untuk program ini, perlu dilakukan penajaman tujuan, 

sasaran dan indikator yang lebih terukur serta terarah pada outcome program dan 

kegiatan. Oleh karena itu pada tahun 2017 untuk program dan kegiatan ini 

mengelami perubahan tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut : 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI 

Meningkatnya 

pemanfaatan potensi 

pertambangan dan 

energi yang 

berwawasan 

lingkungan 

Meningkatnya 

pemanfaatan potensi 

volume uap panas 

bumi sebagai energi 

yang berwawasan 

lingkungan 

Persentase 

pemanfaatan 

potensi uap panas 

bumi sebagai 

sumber energi 

  

 

Tabel. 3.15  Perubahan tujuan, sasaran dan indikator untuk Program 

pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 

 

Sedangkan pengkuran kinerja untuk indikator yang baru mulai efektif 

dilakukan pada tahun 2017, pada tahun 2016 beberapa indikator yang mengalami 

perubahan masih dilakukan pengukuran berdasarkan indiaktor yang lama.  
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III.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN 

 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pada Tahun 

Anggaran 2016 mendapat pagu anggaran untuk belanja langsung sebesar 

Rp.18.179.594.557,- dengan prosentase realisasi sebesar (74,17%). Anggaran 

belanja langsung tersebut terdiri dari belanja SKPD sebesar Rp.3.493.435.732,- 

dengan prosentase realisasi sebesar (87,98%) dan anggaran belanja program 

sebesar Rp.14.686.158.825,- dengan tingkat prosentase realisasi sebesar (dari 

jumlah anggaran teresbut terdapat anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi 

Khusus (DAK) sebesar Rp.3.208.713.000,-..  

Dari pagu anggaran tersebut masih terdapat anggaran untuk urusan 

Koperasi dan UKM dikarenakan pada Tahun 2016 Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian belum terbentuk secara mandiri masih bergabung dengan nama 

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Pedagangan. Sedangkan realisasi 

keuangan untuk urusan perindustrian dan perdagangan serta tambahan urusan 

energi yang semula dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Pertambangan 

seriing dengan perubahan SOTK Baru Urusan Pertambangannya diambil alih oleh 

Provinsi dan urusan pengairan bergabung dengan Dinas PUPR sedangkan urusan 

energi digabungkan dengan Dinas Pedagangan dan Perindustrian sehingga total 

anggaran untuk urusan perdagangan dan perindustrian serta energi sebesar 

Rp.15.028.923.232,-  

Dengan asumsi belanja langsung SKPD masih bergabung dengan urusan 

Koperasi dan UKM dikarenakan pada saat itu belum ada pemisahan personil, 

asset dan gedung sehingga untuk belanja langsung kami masukan sesuai dengan 

anggaran awal ketika masih Diskoperindag.  Adapun rincian pagu anggaran dan 

realisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun anggaran 2016 dapat 

dilihat pada Tabel Realisasi Keuangan ini  : 

No. NAMA KEGIATAN/JENIS BELANJA 
ANGGARAN  

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) % 

I. BELANJA LANGSUNG 
   

1 
Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

2.276.887.232,00 2.113.027.190,00 92,80% 

1.1 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

73.637.232,00 16.394.345,00 22,26% 

1.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 
90.000.000,00 85.478.000,00 94,98% 
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No. NAMA KEGIATAN/JENIS BELANJA 
ANGGARAN  

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) % 

1.3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
35.000.000,00 35.000.000,00 100,00% 

1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 
85.000.000,00 71.807.550,00 84,48% 

1.5 
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

172.500.000,00 171.227.900,00 99,26% 

1.6 
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

7.500.000,00 7.439.100,00 99,19% 

1.7 
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 

320.000.000,00 307.410.069,00 96,07% 

1.8 
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

27.500.000,00 25.287.000,00 91,95% 

1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman 
530.750.000,00 499.885.000,00 94,18% 

1.10 
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 

Luar Daerah 

100.000.000,00 99.997.726,00 100,00% 

1.11 
Penyediaan Tenaga Pendukung 

Administrasi Teknis dan Perkantoran 

710.000.000,00 696.960.000,00 98,16% 

1.12 
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 

Dalam Daerah 

50.000.000,00 24.125.000,00 48,25% 

1.13 Penunjang Perayaan Hari-hari bersejarah 
75.000.000,00 72.015.500,00 96,02% 

2 
Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

875.000.000,00 640.276.942,00 73,17% 

2.2 Pengadaan kendaraan dinas / operasional 
50.000.000,00 47.741.200,00 95,48% 

2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor 
200.000.000,00 188.473.400,00 94,24% 

2.4 
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan 

dinas / operasional 

375.000.000,00 158.427.542,00 42,25% 

2.5 
Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung 

kantor 

250.000.000,00 245.634.800,00 98,25% 

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
245.548.500,00 244.308.000,00 99,49% 

3.1 
Pengadaan Pakaian Dinas beserta 

Perlengkapannya 

145.000.000,00 144.100.100,00 99,38% 

3.2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 
100.548.500,00 100.207.900,00 99,66% 

4 

Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

96.000.000,00 75.272.375,00 78,41% 

4.1 
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

75.000.000,00 56.071.975,00 74,76% 
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No. NAMA KEGIATAN/JENIS BELANJA 
ANGGARAN  

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) % 

4.2 
Penyusunan Laporan Keuangan 

semesteran 

8.000.000,00 7.969.975,00 99,62% 

4.3 
Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran 

5.000.000,00 3.245.550,00 64,91% 

4.4 
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 

Tahun 

8.000.000,00 7.984.875,00 99,81% 

PERDAGANGAN 

9 
Program Perlindungan Konsumen dan 

Pengamanan Perdagangan 
500.000.000,00 397.119.108,00 79,42% 

9.1 
Koordinasi peningkatan hubungan kerja 

dengan lembaga perlindungan konsumen 
50.000.000,00 24.680.000,00 49,36% 

9.2 
Penyelesaian permasalahan-

permasalahan pengaduan konsumen 
80.000.000,00 78.826.358,00 98,53% 

9.3 
Peningkatan pengawasan peredaran 

barang dan jasa 
120.000.000,00 65.517.000,00 54,60% 

9.4 
Operasional dan pengembangan UPT 

kemetrologian daerah  
250.000.000,00 228.095.750,00 91,24% 

10 
Program Peningkatan dan 

Pengembangan Ekspor 
469.987.000,00 389.939.865,00 82,97% 

10.1 
Pelatihan Ekspor bagi IKM, UMKM dan 

Koperasi 
60.000.000,00 59.770.000,00 99,62% 

10.2 
Pengembangan Informasi peluang pasar 

perdagangan luar negeri 
99.987.000,00 80.377.375,00 80,39% 

10.3 
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan 

prosedur dan dokumen eksport dan import 
60.000.000,00 43.872.000,00 73,12% 

10.4 
Pengembangan data base informasi 

potensi unggulan 
210.000.000,00 172.930.490,00 82,35% 

11 
Program Peningkatan Efisiensi 

Perdagangan Dalam Negeri 
7.277.163.000,00 3.406.581.175,00 46,81% 

11.1 
Penyempurnaan perangkat peraturan, 

kebijakan dan pelaksanaan operasional 
100.000.000,00 0 0,00% 

11.2 
Kemudahan perijinan pengembangan 

usaha 
120.000.000,00 98.774.850,00 82,31% 

11.3 
Pengembangan pasar dan distribusi 

barang/produk 
2.502.260.000,00 2.039.065.500,00 81,49% 

11.4 
Pengembangan kelembagaan kerjasama 

kemitraan 
466.190.000,00 431.553.450,00 92,57% 
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No. NAMA KEGIATAN/JENIS BELANJA 
ANGGARAN  

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) % 

11.5 
Peningkatan sistem dan jaringan informasi 

perdagangan 
130.000.000,00 102.024.925,00 78,48% 

11.6 
Sosialisasi peningkatan penggunaan 

produk dalam negeri 
100.000.000,00 99.999.850,00 100,00% 

11.7 
Pengembangan Distribusi dan Promosi 

Barang/produk 
450.000.000,00 438.780.600,00 97,51% 

11.9 Penyelenggaraan PON XIX 200.000.000,00 196.382.000,00 98,19% 

12 
Program Pembinaan Pedagang Kakilima 

dan Asongan 
255.000.000,00 225.855.000,00 88,57% 

12.1 
Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang 

kaki lima dan asongan 
80.000.000,00 71.250.000,00 89,06% 

12.2 
Penataan tempat berusaha bagi pedagang 

kakilima dan asongan 
150.000.000,00 130.430.000,00 86,95% 

23.3 
Pengawasan mutu dagangan pedagang 

kakilima dan asongan 
25.000.000,00 24.175.000,00 96,70% 

INDUSTRI 

13 
Program Peningkatan Kapasitas Iptek 

Sistim Produksi 
1.321.537.500,00 1.288.678.000,00 97,51% 

13.1 
Pengembangan sistem inovasi teknologi 

industri 
186.537.500,00 181.372.500,00 97,23% 

13.2 
Penguatan kemampuan industri berbasis 

teknologi 
420.000.000,00 417.750.000,00 99,46% 

13.3 
Pengembangan industri kreatif berbasis 

fashion 
190.000.000,00 190.000.000,00 100,00% 

13.4 
Pengembangan industri kreatif berbasis 

kerajinan 
485.000.000,00 477.180.500,00 98,39% 

13.6 
Pemberian merek bagi IKM Tekstil dan 

Produk Tekstil 
40.000.000,00 22.375.000,00 55,94% 

14 
Program Pengembangan Industri Kecil 

dan Menengah 
423.000.000,00 413.975.000,00 97,87% 

14.1 
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah 

dalam memperkuat jaringan klaster industri 
385.000.000,00 384.750.000,00 99,94% 

14.3 
Pemberian merek dagang IKM kulit dan 

produk kulit 
38.000.000,00 29.225.000,00 76,91% 

15 
Program Peningkatan Kemampuan 

Teknologi Industri 
1.228.800.000,00 1.213.859.000,00 98,78% 
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No. NAMA KEGIATAN/JENIS BELANJA 
ANGGARAN  

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) % 

15.1 Pembinaan kemampuan teknologi industri 867.700.000,00 857.479.000,00 98,82% 

15.2 
Pengembangan dan pelayanan teknologi 

industri  
361.100.000,00 356.380.000,00 98,69% 

ENERGI 

05.17 

Program pembinaan dan 

pengembangan bidang 

ketenagalistrikan 

60.000.000 52.918.000 88.19% 

 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 15.028.923.232,00 10.461.809.655,00 
69,6% 

 

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Tahun 2016 
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BAB IV 

PENUTUP       

 

IV.I.  KESIMPULAN 

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah 

dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan 

yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap 

publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. 

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang 

telah dilakukan, bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung sudah 

berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Terlihat dari prosentase 

tingkat pencapaian target sasaran dengan nilai antara 80% sampai dengan 100 %. 

 

Gambar 4.1 LaporanCapaian Kinerja 

 

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pencapaian 

kinerja sasaran dan kinerja kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Bandung yang dihadapi antara lain adalah : 

1. Kegiatan usaha industri kecil pada umumnya masih menggunakan teknologi yang 

relatif sederhana sehingga produk yang dihasilkan masih belum dapat bersaing 

dengan produk dari luar negeri; 

2. Masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha di bidang tertib hukum dan tertib 

niaga, sehingga masih sering terjadi pelanggaran dilapangan terutama dalam hal 

tertib ukur, penjulan produk illegal dan produk olahan makanan yang 

membahayakan kesehatan; 
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3. Belum meratanya kesadaran para pengusaha untuk dapat memberikan informasi, 

data dan laporan perkembangan usahanya kepada pihak pemerintah, sehingga 

sulit untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bahan pengambilan 

kebijakan pembinaan selanjutnya; 

4. Pengelolaan koperasi pada umumnya belum dilaksanakan secara professional 

Pola kemitraan dan kerjasama antara Usaha Kecil dan Menengah dengan 

Pengusaha Besar belum optimal sehingga diperlukan upaya bersama antar pihak 

terkait dalam membangun pola kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil 

menengah;  

5. Masih rendahnya tingkat kesadaran para pedagang kaki lima di bidang ketertiban, 

kebersihan dan retribusi; 

6. Kurang tersedianya lokasi penampungan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 

strategis dan refresentatif; 

7. Masih rendahnya kemampuan penyerapan permodalan dan skill kreativitas pelaku 

usaha; 

8. Permasalahan lain yang dihadapi usaha kecil, yaitu adanya liberalisasi 

perdagangan, seperti pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 

yang secara efektif telah berlaku tahun 2010. Kondisi ini akan lebih berat dihadapi 

UMKM Indonesia pada saat diberlakukannya ASEAN Community (MEA). Oleh 

karena itu, dalam upaya memperkuat UMKM sebagai fundamental ekonomi 

nasional, perlu kiranya diciptakan iklim investasi domestik yang kondusif dalam 

upaya penguatan pasar dalam negeri agar UMKM dapat menjadi penyangga 

(buffer) perekonomian nasional. 

 

IV.II.  LANGKAH KEDEPAN 

1. Pelatihan penerapan dan bantuan sarana prasarana teknologi ; 

2. Sosialisasi Undang-undang dan peraturan perlindungan konsumen; 

3. Terbentuknya UPT Kemetrologian di Kabupaten Bandung: 

4. Meningkatkan daya saing produk UMKM melalui keunggulan kompetitif; 

5. Pembinaan pedagang kaki lima di bidang ketertiban, kebersihan; 

6. Penataan Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima; 

7. Memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan/permodalan dan meningkatkan skill 

kreativitas pelaku usaha; 

8. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam upaya penguatan pasar dalam 

negeri dan peningkatan kulitas produk dalam negeri agar usaha kecil dapat 

menjadi penyangga (buffer) perekonomian nasional. 
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