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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan
hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021 ini dapat
diselesaikan Penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2021, Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang disusun
berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2021, serta Perjanjian Kinerja
Tahun 2021 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi
yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan
sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dan dijabarkan dalam Renstra. Hal
terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan
evaluasi serta hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Diharapkan penyajian laporan ini
dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil,
baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) yang merupakan salah satu cara
perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2021 ini disusun sebagai
media pertanggungjawaban Dinas dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta
sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan ataupun kegagalan kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas tahun anggaran 2021.
Adanya kebijakan nasional terkait Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan diperbaharui dengan
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan
validasi pemutahiran klasifikasi, hal tersebut berpengaruh pada hasil kinerja yang dicapai
dengan perencanaan yang sudah disusun dalam renstra dinas perdagangan dan perindustrian
tahun 2018 – 2023.
Sebagai penutup kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dan
semoga apa yang telah kita laksanakan sangat bermanfaat serta berkontribusi dalam
mewujudkan visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang
khususnya sekaligus mendukung capaian visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungpinang pada
umumnya.
Tanjungpinang,

Januari 2022

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Tanjungpinang

Drs. ATMADINATA, M.Pd
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19640303 199003 1 016
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang disusun
sebagai

pertanggungjawaban

pelaksanaan

kegiatan

dalam

menjalankan

proses

pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya. Laporan kinerja
ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan
informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan
sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.
Selain keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka
saat ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) juga berdasarkan pada pencapaian
target kinerja yang tertera pada Dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Strategis Dinas
Perdagangan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Tahun 2021 merupakan tahun pertama
penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil
verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran
tersebut dijabarkan dalam 5 program 6 kegiatan dan 7 sub kegiatan pada tahun 2021 ini.
Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target
dan realisasi kinerja setiap indikator dalam pencapaian sasaran instansi.
Keberhasilan, permasalahan dan solusi menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan
dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan
Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang
berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan
pelayanan publik

1.2 TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 39
Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Sesuai dengan Peraturan Daerah
tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkedudukan sebagai unsur pelaksana
LAKIP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021

4

Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian kewenangan
desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan perindustrian sesuai dengan
Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 39 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas Pokok dan
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang :
1. Tugas
Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
dibidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor
impor.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah di bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan
pengembangan ekspor
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di
impor;
c. pelaksanaan kebijakan bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan
pengembangan ekspor impor;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi
harga dan pengembangan ekspor impor;
e. pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan,
perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor;
f. pemberian layanan di bidang Perdagangan dan Perindustrian;
g. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi
harga dan pengembangan ekspor impor;
h. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
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Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota
Tanjungpinang Nomor 39 Tahun 2016 tentang URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA
TANJUNGPINANG, sebagai berikut :
A. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas:
1) menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang Perdagangan dan
Perindustrian;
2) memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina serta mengelola
seluruh kegiatan teknis administrasi dan kesekretariatan secara umum di
lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
3) menyiapkan,

menyusun

gagasan/usulan

dan

program

merencanakan

pembangunan,

serta

anggaran

menyampaikan
belanja

rutin,

pembangunan dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas dinas;
4) menjalin kerjasama/mengoordinasikan dengan instansi yang berhubungan
dengan tugasnya;
5) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas dinas; dan
6) melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengoordinasian seluruh fungsi dinas.

B. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang
penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan
penatausahaan keuangan.
Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1) penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat,
kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
2) pelaksanaan

pelayanan

administrasi

kesekretariatan

dinas

meliputi

penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, serta keuangan;
3) pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana
kantor serta barang inventaris;
4) pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
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5) pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
6) pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan dinas;
7) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
dan
8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan
fungsinya.
Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
(1) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan penyusunan program,
evaluasi dan pelaporan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
b. penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
c. pelaksanaan evaluasi dan monitoring program kerja Dinas;
d. pengoordinasikan internal dalam penyusunan program kerja Dinas;
e. pembuatan laporan kegiatan program kerja tahunan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan
fungsinya.
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
(1) Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan umum, kepegawaian dan
keuangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup
administrasi umum dan kepegawaian;
b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas,
penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas,
pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan
bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan
kesejahteraan pegawai;
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d. pelaksanaan pengelolaan aset/barang dinas baik bergerak / tidak
bergerak;
e. Penyusunan dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum ,
kepegawaian dan Penyusunan laporan Keuangan;
f. penyusunan dan pengelolaan anggaran rutin meliputi pembukuan,
perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan;
g. menjaga dan menyimpan surat yang berkaitan dengan keuangan;
h. pelayanan administrasi keuangan, permintaan gaji berkala dan
pembayaran gaji tunjangan, dan honor pegawai; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan
fungsinya.

C. Bidang Perdagangan
Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas
Perdagangan Dan Perindustrian.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan pelaksanaan teknis pemberian pembinaan dan pengembangan
bagi usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
2) pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan,
pengembangan usaha dan sarana perdagangan serta di bidang kemetrologian
dan perlindungan konsumen;
3) pelaksanaan pengkajian dan analisis iklim usaha;
4) perumusan dan penyiapan bahan fasilitas promosi perdagangan dalam negeri
dan luar negeri;
5) melakukan pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan;
6) pelaksanaan konsultasi dengan instansi pembinaan teknis dan pelaksanaan
hubungan kerjasama dengan instansi teknis lainnya; dan
7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Perlindungan Konsumen
1) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bidang Perdagangan.
2) Untuk melaksanakan

tugas

pokok sebagaimana

dimaksud, Seksi
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Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
b. menyelenggarakan

pembinaan

standardisasi

dan

Perlindungan

Konsumen;
c. melaksanakan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan
konsumen;
d. memfasilitasi pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa
konsumen;
e. melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya
Masyarakat (LPKSM);
f. melaksanakan evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan
konsumen;
g. melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa;
h. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik

Pegawai

Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK);
i.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perdagangan; dan

j.

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan
1) Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana dan
Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
b. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan jasa usaha, jasa
distribusi, sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan
kepada perusahaan dan badan usaha yang berdomisili di Kota
Tanjungpinang;
c. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan
evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
d. menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap
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tata niaga gas LPG 3 kilogram dan BBM bersubsidi;
e. penyelenggaraan urusan pekerjaan dan kegiatan dalam rangka
pembinaan pengembangan usaha perdagangan dalam negeri;
f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g. melaporkan kegiatan Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan kepada
atasan sebagai bentuk pertanggung jawaban;
h. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan;
dan
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Seksi Pengembangan Usaha
1) Seksi Pengembangan Usaha Mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bidang Perdagangan.
2) Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud

Seksi

Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
b. melaksanakan pengolahan dan analisis data usaha;
c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi, pembinaan, pengawasan,
pengendalian serta pengembangan usaha;
d. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta
pengembangan usaha / lembaga niaga;
e. melaksanakan

pengawasan,

pemeriksaan,

pemantauan

dan

pengendalian surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Toko
Swalayan (IUTS), Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha
Pengelola Pasar Rakyat (IUPPR), Tanda Daftar Gudang (TDG), HO;
f. penyelenggaraan urusan pekerjaan dan kegiatan dalam rangka
pembinaan pengembangan usaha perdagangan dalam negeri;
g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.

D. Bidang Perindustrian
Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan,
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pengembangan, pengendalian dan pengoordinasian di bidang perindustrian.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
1) perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian;
2) penyusunan program kerja bidang perindustrian;
3) pengoordinasian rencana kerja bidang perindustrian secara berjangka sesuai
visi dan misi dinas;
4) penyusunan kegiatan operasional di bidang perindustrian;
5) pengoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas bawahan;
6) pengoordinasian kegiatan teknis dengan instansi terkait;
7) memberikan pelayanan umum masyarakat di bidang perindustrian;
8) pembinaan terhadap industri kecil dan menengah;
9) penyampaian bahan laporan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Sandang dan Pangan
1) Seksi Industri Sandang dan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bidang Perindustrian dalam pengembangan, pembinaan dan
pengendalian Industri Sandang dan Pangan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Industri
Sandang dan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. menyusun program kegiatan pengembangan industri sandang dan
pangan;
b. menyusun rencana

dan

langkah

kegiatan

pelaksanaan

tugas

dibidang industri sandang dan pangan;
c. mendata industri sandang dan pangan;
d. melakukan mengumpulkan, pengelolaan, penganalisaan data dan
informasi bidang industri sandang dan pangan;
e. pembinaan pengembangan industri sandang dan pangan;
f. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi
kompetensi;
g. pembinaan bimbingan teknis, keterampilan dan desain industri
sandang/pangan;
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h. memfasilitasi bantuan bahan baku dan bahan penolong, bantuan mesin
dan peralatan, bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup di
bidang industri sandang dan pangan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Industri Kerajinan dan Aneka Industri
1) Seksi Industri Kerajinan dan Aneka Industri mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian dalam pengembangan,
pembinaan dan pengendalian Industri Kerajinan dan Aneka Industri.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Industri
Kerajinan dan Aneka Industri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. menyusun program pengembangan industri Kerajinan dan Aneka
Industri;
b. menyusun rencana

dan

langkah

kegiatan

pelaksanaan

tugas

dibidang industri Kerajinan dan Aneka Industri;
c. melakukan pendataan industri Kerajinan dan Aneka Industri;
d. melakukan pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan data dan
informasi bidang industri kerajinan, dan aneka industry;
e. melakukan pembinaan pengembangan industri Kerajinan dan Aneka
Industri;
f. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi
kompetensi;
g. melakukan pembinaan bimbingan teknis, keterampilan dan desain
industri Kerajinan dan Aneka Industri;
h. memfasilitasi bantuan bahan baku dan bahan penolong, bantuan mesin
dan peralatan, bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup di
bidang industri Kerajinan dan Aneka Industri; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
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Seksi Pengembangan dan Promosi
1) Seksi Pengembangan dan Promosi mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pada bidang perindustrian dalam pengembangan dan
promosi.
2) Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud

Seksi

Pengembangan dan Promosi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. menyusun kebijakan program pengembangan dan promosi industri;
b. menyusun rencana dan langkah kegiatan pelaksanaan tugas dibidang
pengembangan dan promosi industri;
c. memfasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran, akses
pembiyaan, penyediaan kawasan industri bagi IKM yang berpotensi
mencemari lingkungan;
d. melakukan pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan
kemitraan antara Industri kecil dengan industri menengah, industri kecil
dan industri besar dan industri menengah dengan industri besar serta
industri kecil dan menengah dengan sector ekonomi lainnya dengan
prinsip saling menguntungkan;
e. melakukan penguatan kapasitas Kelembagaan melalui peningkatan
kemampuan sentra, unit pelayanan teknis dan tenaga penyuluh
lapangan dan konsultan IKM, kerjasama dengan lembaga pendidikan,
lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi industri dan
asosiasi intansi terkait;
f. memfasilitasi akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan
modal awal bagi wirausaha baru; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

E. Bidang Stabilisasi Harga dan Pengembangan Ekspor Impor
Bidang Stabilisasi Harga dan Pengembangan Ekspor Impor mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang stabilisasi harga dan
pengembangan ekspor impor.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Stabilisasi Harga dan Pengembangan
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Ekspor Impor menyelenggarakan fungsi:
1) penyusunan program kerja dan kegiatan bidang;
2) perumusan bahan kebijakan operasional stabilisasi harga dan pengembangan
ekspor dan impor dalam rangka pelaksanaan pembinaan iklim usaha,
pemantapan keterkaitan antar dunia usaha dan antar sektor serta peningkatan
kerja sama dalam dunia usaha;
3) perumusan bahan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan, fasilitasi
pengembangan ekspor dan impor;
4) perumusan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap mutu barang ekspor dan
impor;
5) pengendalian penyebarluasan informasi perdagangan internasional;
6) perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pengolahan administrasi izin
ekspor dan pengendalian ekspor, izin impor serta pengendalian impor;
7) perumusan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan
tugas perdagangan luar negeri;
8) penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
9) pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Stabilisasi Harga Barang
1) Seksi Stabilisasi Harga Barang mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bidang Stabilisasi Harga Dan Pengembangan Ekspor Impor.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Stabilitasi
Harga Barang menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan Seksi Stabilisasi Harga;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
c. melaksanakan penyusunan metode, sistem dan materi, monitoring
harga bahan pokok dan barang penting;
d. menginventarisasi ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok
dan barang penting;
e. berkoordinasi dengan unit kerja lain yang berkenaan dengan
ketersediaan bahan kebutuhan pokok, hasil industri, pertanian,
kehutanan dan perkebunan;
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f. melaporkan kegiatan seksi Stabilisasi Harga Barang kepada atasan
sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
Stabilisasi Harga dan Pengembangan Ekspor Impor.

Seksi Ekspor Dan Impor
1) Seksi Ekspor dan Impor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Bidang Stabilisasi Harga Barang dan Pengembangan Ekspor Impor.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Ekspor dan
Impor menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana kegiatan seksi ekspor dan impor berdasarkan
peraturan dan kebijakan yang berlaku;
b. menyiapkan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan promosi
dagang internasional, pembinaan iklim usaha serta promosi dagang luar
negeri;
c. menyebarluaskan informasi-informasi kepada dunia usaha mengenai
peluang ekspor untuk produk-produk tertentu;
d. melakukan pembinaan pengusaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan
perdagangan berkaitan dengan kemampuan manajemen perdagangan
internasional dan kewiraswastaan serta penerapan standar mutu
dagang impor;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan ekspor dan impor, baik
dalam melaksanakan transaksi maupun distribusi barang ekspor impor
sebagai bahan penyusunan sarana perbaikan dan pemecahan masalah;
f. menyusun data base ekspor impor;
g. menyusun laporan bulanan pelaksanaan ekspor impor; dan
h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
Stabilisasi Harga dan Pengembangan Ekspor Impor.

Seksi Pengelohan Data dan Informasi Perdagangan
1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perdagangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Stabilisasi Harga Dan Pengembangan
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Ekspor Impor.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pengolahan
Data dan Informasi Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Perdagangan berdasarkan rencana kerja kantor dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan fasilitasi dan pelaporan sistem informasi perdagangan
dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan
agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
d. menyusun pedoman kerja tentang pengumpulan, verifikasi, perekaman
dan pengendalian data hasil rekaman agar tersedianya data yang ada
dapat di akses secara online;
e. melakukan

pengendalian

pemutakhiran,

perekaman

data

dimulai

dari

pengumpulan,

guna

update

data-data

informasi

perdagangan;
f. merancang sistem performance data/informasi bidang perdagangan
agar terwujudnya sumber data dan informasi yang terpadu;
g. mengevaluasi pelaksanaan tugas pengumpulan, verifikasi, perekaman
dan pengendalian data hasil rekaman agar berjalan dengan baik;
h. mengelola website Dinas Perdagangan Dan Perindustrian;
i.

melakukan

konsultasi

pelaksanaan

kegiatan

dengan

unit/instansi/lembaga terkait utk mendapatkan masukan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
j.

membuat laporan bulanan dan tahunan seksi data masukan serta
laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber
data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
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F. UPT Dinas
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang mempunyai UPT
Metrologi Legal, dimana dalam penjelasan undang-undang nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pelimpahan kewenangan kemtrologian
dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.
Pembentukan UPT Metrologi Legal Kota Tanjungpinang tertuang dalam Peraturan
Wali Kota Nomor 50 tahun 2015.
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan, dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Tanjungpinang mempunyai pejabat fungsional sebagai berikut :
NO

JENIS FUNGSIONAL

JUMLAH

1

Arsiparis

2 Orang

2

Penera Ahli Muda

4 Orang

3

Penera Ahli Pertama

1 Orang

4

Penera Mahir

1 Orang

5

Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama

1 Orang

Kualitas dan kuantitas SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu
organisasi. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan perdagangan
dan perindustrian Kota Tanjungpinang berjumlah 81 orang dengan rincian sebagai
berikut :
a. Kepala Dinas

:

1 Orang

b. Sekretariat

:

25 Orang

c. Bidang Perdagangan

:

11 Orang

d. Bidang Perindustrian

:

20 Orang

e. Bidang Stabilisasi Harga Dan Pengembangan Ekspor Impor :

13 Orang

f. UPTD Metrologi Legal

11 Orang

:
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1.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar,
berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan
di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010). Hasil Identifikasi Isu strategis yang menjadi
perhatian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari analisis
sebagai berikut :
1.3.1 Permasalahan
Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara
apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.
Permasalahan di bidang perdagangan dan perindustrian seperti yang tecantum dalam
RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 adalah :
Permasalahan Perdagangan
a. Menurunnya ekspor komoditas/produk asal Kota Tanjungpinang.
b. Belum optimalnya kelayakan pasar-pasar tradisional dan penataan Pedagang Kaki
Lima (PKL).
c. Banyak beredar barang-barang yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia
(SNI), seperti kosmetik, dan buah-buahan.
Permasalahan Perindustrian
a. Belum optimalnya pertumbuhan industri kecil dan menengah.
b. Daya saing produk industri masih rendah, baik dari sisi nilai jual maupun kualitas
produk.
c. Minimnya legalitas usaha bagi IKM Kota Tanjungpinang
d. Belum optimalnya sarana pendukung produktivitas IKM, dan kurangnya keterampilan
SDM IKM.
e. Minimnya peluang pangsa pasar produk IKM Kota Tanjungpinangdisebabkan
kurangnya

kunjungan

wisatawan

lokal

maupun

mancanegara

ke

Kota

Tanjungpinang.
f. Belum optimalnya kerja sama kemitraan antara pelaku IKM dengan stakeholder.

1.3.2 Isu strategis
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Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun
menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan
pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia
international, nasional maupun regional. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan.
Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah
daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga
dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara
tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.
Berdasarkan analisis atas identifikasi permasalahan pembangunan perdagangan dan
perindustrian dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut:
1. Permasalahan Bidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi.
2. Permasalahan Perdagangan Dalam Negeri.
3. Permasalahan Perdagangan Luar Negeri.
4. Permasalahan Balai Pengujian dan Pengendalian Mutu Barang

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (Eampat) bab dengan sistematika sebagai
berikut :
Bab I

: Pendahuluan
Memuat secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, struktur organisasi,
tugas dan fungsi, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang serta sistematika
penyajian;

Bab II

: Perencanaan Kinerja
Memuat rencana strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator
Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021, dan Program untuk
pencapaian sasaran;

Bab III

: Akuntabilitas Kinerja
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Berisi Penjelasan singkat tentang capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021,
Evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran melalui program dan kegiatan
yang dilaksanakan, seta akuntabilitas anggaran;
Bab IV

: Penutup
Menguraikan

ringkasan

dan

kesimpulan

pencapaian

kinerja

dan

pemnfaatannya sebagai umpan balik dalam perencanaan pembangunan
daerah.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1

Rencana Strategis
Dalam sistem akuntabilitas instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan

langkah awal yang harus dilakukan instansi agar pendekatan perencanaan strategis ini jelas
dan sinergis, selaras dengan visi, misi, potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam
upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya, Perencanaan Strategis Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang tahun 2018 – 2023 erupakan bagian
integral dan atau pelaksanaan dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Tanjungpinang
dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparat Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas-tugas
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan menghitung potensi, peluang dan
kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Dengan demikian, Perencanaan Strategis(RENSTRA) Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan
landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perdagangan dan
Perindustrian dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai
dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan perdagangan dan perindustrian serta
tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk
mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara
selaras, serasi dan seimbang.
Keterkaitan RPJMD Kota Tanjungpinang dengan Renstra Dinas Perdagangan dan
Perindustrian adalah misi 2 dalam RPJMD “Meningkatkan pengembangan pariwisata dan
pengembangan ekonomi kreatif dan usaha merakyat” dengan tujuan Pencapaian
Tanjungpinang sebagai pusat produksi dan distribusi berbagai barang dan jasa sebagai kota
perdagangan masih memerlukan langkah dan kebijakan yang lebih efektif dan sasaran
kehidupan masyarakat yang sejahtera dan memiliki mentalitas yang tangguh dan kreatif.
Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Tanjungpinang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah tercantum pada tabel 2.1 berikut ini ;
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No

1

Misi, Tujuan dan
Sasaran RPJMD

Permasalahan
Pelayanan Perangkat
Daerah

Pendorong

PERDAGANGAN

PERDAGANGAN

PERDAGANGAN

Meningkatkan

a.Menurunnya ekspor

• Belum adanya

• Letak Kota

pengembangan

komoditas / produk

Pelabuhan Ekspor

Tanjungpinang yg

pariwisata dan

asal Kota

Impor yang

strategis dengan

pengembangan

Tanjungpinang.

merupakan

negara Singapura dan

b.Belum optimalnya

sebagian Kawasan

Malaysia dan Kota

kelayakan pasar-

dari Kawasan FTZ

Tanjungpinang

usaha merakyat;

pasar tradisional dan

Tujuan

• Belum optimal

sebagian daerah FTZ

penataan Pedagang

tersedia produk –

Kaki Lima (PKL).

produk unggulan

untuk ekonomi baru

c.Banyak beredar

yang berkualitas

dan fasilitas utk

barang-barang yang

ekspor yang

umum yang banyak

tidak memiliki

menjadi andalan

dikunjungi oleh

Standar Nasional

kota Tanjungpinang

masyarakat dari

Indonesia (SNI),

• Produk Ekspor dari

• Tumbuhnya Kawasan

daerah maupun luar

seperti kosmetik, dan

sektor

daerah sehingga

buah-buahan.

pertambangan yaitu

pedagang kaki lima

bauksit yang dari

tumbuh dengan

Misi 2 :
Meningkatkan

PERINDUSTRIAN

regulasi dilarang

pesat di daerah Kota

Pertumbuhan

a.Belum optimalnya

mengekspor barang

Tanjungpinang.

ekonomi terutama

pertumbuhan

tambang dalam

dari sektor

industri kecil dan

bentuk mentah

pariwisata,perdagan

menengah.

gan dan jasa; dan

3

Penghambat

Misi ke 2.

ekonomi kreatif dan

2

Faktor

Sasaran
Misi 2 :

b.Daya saing produk

• Keterbatasan APBD

PERINDUSTRIAN
• Letak Kota

kota tg.pinang utk

Tanjungpinang yang

industri masih

merevitalisasi pasar

strategis bertetangga

rendah, baik dari sisi

rakyat yang ada di

dengan negara

nilai jual maupun

kota tg.pinang dan

Singapura dan

kualitas produk.

belum adanya

Malaysia sehingga

regulasi yg menyatu

membuka peluang

tentang penataan

pangsa pasar.

c.Minimnya legalitas
usaha bagi IKM Kota
Tanjungpinang
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Berkembangnya

d.Belum optimalnya

pedagang kaki lima
di kota tpi.

• Adanya kegiatan

usaha perdagangan

sarana pendukung

dan usaha kecil

produktivitas IKM,

menengah

dan kurangnya

PERINDUSTRIAN

desain label

keterampilan SDM

• Masih minimnya

kemasan.

yang akan membantu

IKM.
e.Minimnya peluang
pangsa pasar produk
IKM Kota

workshop industri

bahan baku yang

• Dengan adanya UU

tersedia di Kota

No.33 Tahun 2014

Tanjungpinang.

tentang sistem

• Harga kemasan

jaminan halal,

Tanjungpinang

yang baik memiliki

mengharuskan IKM

disebabkan

harga yang tinggi

untuk membuat

kurangnya

sehingga

sertifikat halal.

kunjungan

mempengaruhi

wisatawan lokal

harga jual.

maupun

• SDM IKM yang

mancanegara ke Kota

masih belum

Tanjungpinang.

professional.
• Mahalnya
pembuatan

• Ada beberapa IKM
yang mampu
memodifikasi
peralatan.
• Ada kegiatan dari
Dinas untuk pameran
produk industri.

sertifikat halal.
• Masih minimnya
anggaran APBD
untuk kegiatan
sarana pendukung.
• Masih minimnya
objek wisata di Kota
Tanjungpinang.

Tabel 2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
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Keberhasilan pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian merupakan salah
satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan
pembangunan tersebut maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang
selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Tanjungpinang tahun 2018-2023, selaras dengan arah Rencana Strategis Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021, serta selaras juga dengan
Rencana Strategis Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian 2015-2019
Berpedoman pada visi Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang yaitu :
“TANJUNGPINANG SEBAGAI KOTA YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM
HARMONI KEBHINEKAAN MASYARAKAT MADANI“
Adapun misi kedua dari misi pembangunan daerah yang diemban oleh Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang untuk mencapai visi Kota Tanjungpinang
dapat diartikan sebagai berikut :
1. Pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi;
2. Pengembangan industri dengan optimalisasi pemberdayaan sentra industri dan
produk unggulan daerah;
3. Sarana dan prasarana pasar rakyat yang belum memadai;
4. Banyak berdirinya toko-toko modern;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha industri dan
perdagangan;
6. Peningkatan kualitas dan desain produk industri daerah;
7. Peningkatan ekspor dengan optimalisasi akses pasar;
8. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan industri
lokal;
9. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan
kualitas dan perluasan pasar;
10. Peningkatan perlindungan konsumen;
11. Peningkatan kualitas kelembagaan usaha industri dan perdagangan;
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12. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi usaha industri dan
perdagangan; dan
13. Peningkatan daya saing pelaku usaha industri dan perdagangan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5
(lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihanpilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang
ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:
1. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB; dan
2. Meningkatnya jumlah IKM yang berkembang.
Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
tersebut, maka ditetapkan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
sebagai berikut:
1. Meningkatnya peran pasar lokal dengan pola perdagangan dan sistim distribusi yang
makin meluas, lancar dan efisien dengan harga yang stabil;
2. Meningkatkan pemberdayaan konsumen, standarisasi, dan pengendalian mutu
barang dan jasa dalam melindungi konsumen;
3. Meningkatkan Fasilitasi Ekspor untuk mendukung daya saing produk daerah;
4. Meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri;
5. Tercapainya Efektifitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Dinas Pedagangan dan
Perindustrian Kota Tanjungpinang; dan
6. Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Sarana dan Prasarana
Perkantoran.

2.1.3 Kebijakan, Strategi, dan Program

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun ke depan,
dibutuhkan strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang
yang mengacu kepada visi dan misi Kota Tanjungpinang. Strategi dan kebijakan dimaksud
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selanjutnya akan menjadi dasar untuk perumusan program dan kegiatan termasuk program
prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Tanjungpinang.
Strategi dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang 2018
- 2023, adalah langkah-langkah upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi, misi serta
tujuan jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang yang
selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 20182023. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu
strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Tanjungpinang.
Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan
sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang
digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Tanjungpinang adalah sebagai berikut:
1. Mengembangkan usaha perdagangan dengan meningkatkan kelayakan pasar
tradisional dan meningkatkan kerjasama perdagangan;
2. Meningkatkan pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan peran Tim Pengendali
Inflasi Daerah (TPID);
3. Meningkatkan produktivitas Industri Kecil Menengah sehingga mampu memiliki
daya saing baik dari sisi harga maupun kualitas produk;
4. Mendorong pemanfaatan e-commerce menuju smart economy dalam rangka
pengembangan smart city; dan
5. Meningkatkan pemantauan ketersediaan pasokan pangan dan stabiitas harga
pangan pokok.
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk
melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Kebijakan yang diambil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dalam
rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.
1. Meningkatkan penataan pasar tradisional sesuai dengan standar dan meningkatkan
kerjasama perdagangan;
2. Meningkatkan pengendalian inflasi dengan lebih mengoptimalkan peran TPID;
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3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku industri kecil terutama
dalam hal produksi dan pemasaran produk;
4. Meningkatkan pemahaman e-commerce pada pelaku usaha perdagangan sebagai
sarana perdagangan; dan
5. Pemantauan secara berkala dan kontinyu fluktuasi harga kebutuhan pangan dan
pasokan pangan pokok.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Tanjungpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.
Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan
Strategi
• Mengembangkan

usaha

Arah Kebijakan
perdagangan • Meningkatkan Penataan pasar tradisional

dengan meningkatkan kelayakan pasar

sesuai dengan standar dan Meningkatan

tradisional dan meningkatkan kerjasama

fasilitasi kerjasama perdagangan;

perdagangan.

• Meningkatkan
dengan

pengendalian

mengoptimalkan

peran

inflasi • Meningkatan pengendalian inflasi dengan
Tim

lebih mengoptimalkan peran TPID;

Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

• Meningkatkan produktivitas industri kecil • Meningkatan kompetensi SDM pelaku
sehingga mampu memiliki daya saing baik

industri kecil terutama dalam hal produksi

dari sisi harga maupun kualitas produk.

dan pemasaran produk.

• Mendorong pemanfaatan e-commerce • Meningkatkan pemahaman e-commerce
menuju smart economy dalam rangka

pada pelaku usaha perdagangan sebagai

pengembangan smart city.

sarana perdagangan
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• Meningkatkan pemantauan ketersediaan • Pemantauan secara berkala dan kontinyu
pasokan pangan dan stabilitas harga

fluktuasi harga kebutuhan pangan dan

pangan pokok.

pasokan pangan pokok

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Visi :
“Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni
Kebhinekaan Masyarakat Madani”
Misi ke-2 :
Meningkatkan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat
TUJUAN

SASARAN

STRATEGI
Mengembangkan

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan

Berkembangnya

Penataan pasar

pertumbuhan

usaha perdagangan usaha perdagangan

rakyat sesuai

ekonomi terutama

dan usaha kecil

dengan meningkatkan

dengan standar dan

dari sektor

kelayakan pasar rakyat

Peningkatan

pariwisata,

dan meningkatkan

fasilitasi kerjasama

perdagangan dan

kerjasama

perdagangan;

jasa

perdagangan.

Meningkatkan

Peningkatan

pengendalian inflasi

pengendalian inflasi;

dengan
mengoptimalkan peran
Tim Pengendali Inflasi
Daerah (TPID).

Meningkatkan

Peningkatan

produktivitas industri

kompetensi pelaku

kecil sehingga mampu

industri kecil

memiliki daya saing

terutama dalam hal
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baik dari sisi harga

produksi dan

maupun kualitas

pemasaran produk

produk

Mendorong

Pengembangan

pemanfaatan e-

smart economy dan

commerce menuju

smart living dalam

smart economy dalam

menunjang

rangka pengembangan

pengembangan

smart city.

smart city.

Meningkatkan

Pemantauan secara

pemantauan

berkala dan

ketersediaan pasokan

kontinyu fluktuasi

pangan dan stabilitas

harga kebutuhan

harga pangan pokok.

pangan dan pasokan
pangan pokok

Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan program prioritas RPJMD
yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Rencana program
prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD,
selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian kedalam rencana kegiatan
untuk setiap program prioritas tersebut. Program pengembangan sektor perdagangan dan
perindustrian yang sudah ditentukan diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Daftar program operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian seperti berikut ini:
1. Program Penunjang Urusan Pemeriintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
4. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen;
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; serta
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
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Adanya kebijakan nasional terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil
verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah serta belum adanya revisi RPJMD dan Renstra Dinas
Perdagangan dan Perindustrian menjadi masalah tersendiri dalam pengukuran capaian
indikator kinerja OPD.

2.1.4

Indikator Kinerja Utama

Tujuan urusan perdagangan dan perindustrian telah ditetapkan dan dituangkan dalam
pernyataan visi dan misi kota Tanjungpinang. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah
pembangunan telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan
berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja
pembangunan harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam
mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan
pembangunan tersebut dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU).
Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang yang
telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN INDIKATOR

STRATEGIS
1

2

3

Meningkatnyai

Prosentase kontribusi

Jumlah PDRB sektor perdagangan

Sektor Perdagangan

perdagangan pada PDRB

dibagi total PDRB dikali 100

Terkendalinya Laju

Prosentase Inflasi yang terus

Laju Inflasi Daerah per-tahun

Inflasi Daerah

terjaga

Meningkatnya

Prosentase Industri Kecil dan

Jumlah Industri Kecil dan

Jumlah Industri Kecil

Menengah yang berkembang

Menengah yang berkembang

dan Menengah

dibagi jumlah Industri Kecil dan
Menengah dikali 100
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Meningkatnya

Persentase Peningkatan

Pendapatan tahun n dikurangi

Pendapatan Asli

Pendapatan Retribusi

tahun n-1 dibagi tahun n-1 dikali

Daerah dari Retribusi Metrologi Legal

100

Metrologi Legal

2.2

Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan
seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen
untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan Kinerja ini juga tertuang dalam
Dokumen Perjanjian Kinerja. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang
menyusun penetapan kinerja setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA 2021
disahkan. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Tanjungpinang antara Walikota dan Kepala Dinas, antara Kepala Dinas dan
Eselon III, serta antara Eselon III dan Eselon IV.
Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang harus dilaksanakan oleh pimpinan
instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan
perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Penyusunan PK Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang mengacu pada dokumen Renstra Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023, dokumen Rencana
Kinerja Tahunan Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja Tahun 2021, dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.
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Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahun 2021
NO
1

2
3

4

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya
Pertumbuhan Ekonomi
Sektor Perdagangan
Terkendalinya Laju Inflasi
Daerah
Meningkatnya Jumlah
Industri Kecil dan
Menengah
Meningkatnya Pendapatan
Asli Daerah dari Retribusi
Metrologi Legal

2.3

SATUAN TARGET

Prosentase kontribusi perdagangan
pada PDRB

%

26,16

Prosentase Inflasi yang terus terjaga

%

3,50

Prosentase Industri Kecil dan
Menengah yang berkembang

%

30

Persentase Peningkatan Pendapatan
Retribusi Metrologi Legal

%

80

Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam
Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui
perumusan program-program prioritas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Tanjungpinang. Adapun program-program yang mendukung sasaran tahun 2021 sebagai
berikut :
Tabel 2.5
Program untuk pencapaian sasaran Tahun 2021
NO
1

SASARAN
Berkembangnya
Usaha
Perdagangan dan
Usaha Kecil

1.

2.

3.

4.

PROGRAM
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

ANGGARAN
Rp.
14.633.600,-

Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

Rp.

5.780.015.650,-

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Rp.

355.421.570,-

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Rp.
20.000.000,-
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5.

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Rp.

251.870.300,-

Rp.

1.285.868.560,-

Rp.

493.528.300,-

Rp.

119.697.100,-

Rp.

313.335.550,-

10. Pengendalian Harga, dan Stok
Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota

Rp.

112.521.400,-

11. Pelaksanaan Metrologi Legal,
berupa Tera, Tera Ulang, dan
Pengawasan

Rp.

308.709.702,-

12. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran
dan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri

Rp.

406.834.600,-

13

Rp.

664.042.100,-

6.

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

7.

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

8.

Pembangunan dan Pengelolaan
Sarana Distribusi Perdagangan

9.

Pembinaan Terhadap Pengelola
Sarana Distribusi Perdagangan
Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota
JUMLAH

Rp. 10.126.478.432,-
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk
mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat
yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun
dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu
pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan
telah memenuhi tugas dan

mandatnya

dalam

penyediaan

layanan publik yang

langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan
pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.
Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Tanjungpinang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau
pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan
suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang
ingin dicapai.
Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat
merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja
dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan
kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan
perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.
Tabel 3.1
Tehnik pengumpulan data dan tehnik monitoring dan Evaluasi LAKIP
TEHNIK
MONITORIN
G DAN
EVALUASI
Pengukuran Indikator Kinerja Meningkatnya Prosentase kontribusi perdagangan pada
PDRB
1. Prosentase Kuantitat Jumlah PDRB
data PDRB
Recheck
kontribusi
if
sektor
bersumber dari BPS data dan
perdaganga
perdagangan dibagi Kota Tanjungpinang, perhitungan;
N
O

INDIKATOR
KINERJA

JENIS
DATA

FORMULASI/RUM
US PERHITUNGAN

TEHNIK
PENGUMPULAN
DATA
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n pada
PDRB

total PDRB dikali
100

data yang diambil
yakni data
pertumbuhan PDRB
kategori
perdagangan besar
dan eceran; reparasi
mobil dan sepeda
motor

Pengukuran Indikator Kinerja Terkendalinya Laju Inflasi Daerah
2. Prosentase Kuantitat Laju Inflasi Daerah Data Infasi
Inflasi yang
if
per-tahun
bersumber dari BPS
terus
Kota Tanjungpinang
terjaga

konsultasi ke
BPS;
pemantauan
lapangan;
entri data ke
e-sakip,
melakukan
evaluasi
rencana aksi
kinerja
sasaran
Recheck
data dan
perhitungan;
konsultasi ke
BPS

Pengukuran Indikator Kinerja Meningkatnya Jumlah Industri Kecil dan
Menengah

3.

Prosentase
Industri
Kecil dan
Menengah
yang
berkemban
g

Kuantitat
if

Jumlah Industri
Kecil dan
Menengah yang
berkembang dibagi
jumlah Industri
Kecil dan
Menengah dikali
100

Perhitungan/penilai
an jumlah IKM yang
berkembang

Recheck
data dan
perhitungan;
kunjungan
ke lapangan;
entri data
ke e-sakip;
melakukan
evaluasi
rencana aksi
kinerja
sasaran

Pengukuran Indikator Kinerja Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari
Retribusi Metrologi Legal

4.

Persentase
Peningkata
n
Pendapatan
Retribusi
Metrologi
Legal

Kuantitat
if

Pendapatan tahun
n dikurangi tahun
n-1 dibagi tahun n1 dikali 100

Perhitungan/penilai
an jumlah
pendapatan
retribusi metrologi
legal

Recheck
data dan
perhitungan;
dan
entri data
ke e-sakip;
melakukan
evaluasi
rencana aksi
kinerja
sasaran

LAKIP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021

37

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang
kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut
menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.
Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi
Interval Nilai Realisasi Kinerja
Kinerja
≥ 90,1
Sangat Tinggi
75,1 ≤ 90
Tinggi
65,1 ≤ 75
Sedang
50,1 ≤ 65
Rendah
≤ 50
Sangat Rendah

No
1
2
3
4
5

3.1

Kode

Capaian Kinerja Organisasi
Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinanng diukur

berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat
capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian
Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan
realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk
mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai
berikut :
Realisasi
Capaian Indikator =

X 100 %

Target

Pencapaian IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2021
berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun secara lengkap ditunjukkan oleh tabel
berikut ini :

Tabel 3.3
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Pengukuran Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan Target Realisasi Prosentase

1 Meningkatnya
pertumbuhan Ekonomi
sektor perdagangan

Pertumbuhan
Kontribusi
perdagangan
pada PDRB

%

26,16

29,95

114,49

2 Terkendalinya Laju Inflasi

Prosentase Inlasi yang
terus terjaga

%

3,5

0,86

175,43

3 Meningkatnya Jumlah
Industri Kecil Menengah

Prosentase Industri
Kecil Menengah yang
berkembang

%

30

25,87

86,23

4 Meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah
dari Retribusi Metrologi
Legal

Persentase
Peningkatan
Pendapatan Retribusi
Metrologi Legal

%

80

121,28

151,60

Warna

Prosentase

Keterangan

0 s/d 50

Sangat Rendah

50.1 s/d 65

Rendah

65.1 s/d 75

Sedang

75.1 s/d 90

Tinggi

90.1 lebih

Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Tanjungpinang disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi,
dengan rata- rata capaian sebesar 131,93%.
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No

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan Target

1

Meningkatnya
pertumbuhan
Ekonomi
sektor
perdagangan

Pertumbuhan
Kontribusi
perdagangan
pada PDRB

%

26,16

2

Terkendalinya
Laju Inflasi

Prosentase
Inlasi yang
terus terjaga

%

3,5

Realisasi
29,95

0,86

Prosentase

Keterangan

114,49 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu
perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun
kabupaten/kota). PDRB dalam data ini mengunakan tahun dasar
2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts
2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations. IKU ini
menggunakan PDRB menurut lapangan usaha yakni PDRB sub
kategori perdagangan. Karena merupakan angka pertumbuhan,
maka angka ini dihitung pada akhir tahun.
PDRB sektor perdagangan pada tahun 2021 sebesar Rp 3.617.340,rupiah dan tahun 2020 sebesar Rp 3.517.630,- rupiah, sehingga
didapat angka pertumbuhan sebesar 2,8%
175,43

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara
umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan
harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali
bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada
barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.
Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah
Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu
menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang
dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang
IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor
perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di
beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa
jenis barang/jasa di setiap kota
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No
3

4

Sasaran
Strategis
Meningkatnya
Jumlah Industri
Kecil
Menengah

Indikator
Kinerja
Prosentase
Industri Kecil
Menengah
yang
berkembang

Meningkatnya
Pendapatan
Asli Daerah
dari Retribusi
Metrologi Legal

Persentase
Peningkatan
Pendapatan
Retribusi
Metrologi Legal

Satuan Target

Realisasi

%

30

25,87

%

100

150

Prosentas

Keterangan

86,23

industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19
orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 milyar rupiah, tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan, yang
dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang memiliki
karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 milyar
rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi
maksimal 15 milyar rupiah.
Pada tahun 2021 jumlah IKM di KotaTanjungpinang tercatat 810 IKM,
sedangkan tahun 2020 berjumlah 676 IKM. Terjadi penambahan 134
IKM atau 25,87% IKM yang berkembang

150

Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan
ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang
menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan UndangUndang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal
kebenaran pengukuran.
Realisasi pendapatan retribusi tera/tera ulang tahun 2021 sebesar Rp.
36.384.000,- dengan capaian 121,28 % dari target yang ditetapkan
sebesar Rp. 30.000.000,- meningkat 53,42 % dari tahun 2020 dengan
capaian Rp. 23.715.000,-

Tabel 3.4
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang tahun 2019
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Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai
dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi merupakan
perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data
pembanding. Evaluasi pada Laporan ini akan dilakukan perbandingan data sebagai berikut :
1.

Nilai realisasi dengan target tahun 2021;

2.

Nilai realisasi tahun 2021 dengan target akhir Renstra;

3.

Nilai realisasi tahun 2021 dengan realisasi pada tahun 2018;

4.

Nilai realisasi tahun 2021 dengan realisasi 3 tahun terakhir;

5.

Faktor penghambat dan faktor pendukung.

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang
diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul
karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja
suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat
digunakan menjadi rencana aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pelaksanaan
program atau kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Berikut penjelasan hasil analisis
pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 per-sasaran.
A.

Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan
Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan diukur melalui

indikator Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan. Salah satu cara untuk penghitungan PDRB
adalah melalui metode pendekatan produksi. Menurut pendekatan Produksi, PDRB adalah
jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di
wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
PDRB Kota Tanjungpinang menurut lapangan usaha dirinci menjadi 11 kategori
lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sektor. Perdagangan
merupakan salah satu sektor kategori PDRB dari 11 lapangan usaha. Pemecahan menjadi
sektor ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 2009.
Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga
konstan. PDRB harga atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang
dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sementara atas
harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.
Karena dalam hal indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang
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adalah pertumbuhan PDRB, maka data yang dipakai adalah PDRB atas harga konstan tahun
2010, dengan demikian pertumbuhan sudah bebas dari faktor inflasi.
Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung,
yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang “commodity flow approach”. Marjin
perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio marjin perdagangan dengan output barang
yang dihasilkan oleh industri penghasil barang. Kemudian output atau marjin perdagangan
tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah
perdagangan(BPS, 2018).
Tabel 3.5
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran strategis 1
2021
No

Indikator
Kinerja Utama

Capaian
2018

Target

Realisasi

%
Realisasi

1.

Prosentase
kontribusi
perdagangan
pada PDRB

25,89

26,16

29,95

114,49

Target Capaian
Akhir s/d 2021
terhadap
Renstra 2023 (%)
(2023)
26.34
113,70

Capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang sudah dicapai
menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah sebesar 26,16%,
realisasi sebesar 29,95%, tercapai 114,49% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan
dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 29,00% maka capaian tahun 2021 naik sebesar
0,95%. Target capaian tahun 2023 (akhir Renstra) sebesar 26,34%, dengan demikian capaian
tahun 2021 ini telah menyumbangkan 113,70% dari target akhir Renstra tahun 2023.
Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan ini juga
didukung dari program yang dilaksanakan pada tahun 2021 yakni:
1.

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan

2.

Program Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Masyarakat di Wilayah Kerjanya;

1.

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
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Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan ini
dilaksanakan dalam upaya untuk sarana distribusi perdagangan yang terjangkau oleh
masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 119.697.100,- dengan realisasi
serapan anggaran sebesar Rp. 109.270.300,- atau sebesar 91,29 %. Adapun kegiatan
yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
a) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Dalam kegiatan ini dilakukan penyusunan Naskah Akademis penataan pedagang
kaki lima di Kota Tanjungpinang. Hal ini dimaksudkan agar pedagang kaki lima
lebih nyaman dalam berjualan dan masyarakat dapat lebih mudah untuk
melakukan transaksi kepada pedagang kaki lima yang sudah tertata dan tidak
menggunakan fasilitas bahu jalan.
Dalam Naskah Akademis tersebut ditentukan juga titik lokasi untuk pedagang
kaki lima sebanyak 14 (empat belas titik) yang tersebar di seluruh kota
Tanjungpinang.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 119.697.100 dengan serapan Rp.
109.270.300,- atau sebesar 91,29 %

2.

Program Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Masyarakat di Wilayah Kerjanya

a) Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Dalam kegiatan ini dilakukan 2 (dua) sub kegiatan yaitu peningkatan kapasitas
pelaku usaha dan pembinaan tertib tata niaga. Dalam peningkatan kapasitas
pelaku usaha dilakukan pelatihan kepada pedagang pasar rakyat yang ada di
kota Tanjungpinang tentang eCommerce (jualan online) dan tehnik pemasaran
secara online oleh penggiat sosial media yang ada di Tanjungpinang. Untuk
pembinaan tertib tata niaga melibatkan pelaku usaha distribusi perdagangan
yaitu ; Toko Modern, Agen dan Pangkalan LPG 3 kg bersubsidi, distributor bapok
dan toko retail. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 313.335.550, dengan
serapan anggaran Rp. 260.769.688,- atau sebesar 83,22%
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B.

Sasaran Strategis Terkendalinya Inflasi Daerah
Inflasi secara sederhana diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum

dan terus menerus. Berdasarkan keparahannya inflasi dapat dibedakan :
•

Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)

•

Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)

•

Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)

•

Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun

Apabila inflasi itu ringan → mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan
pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan
mengadakan investasi. Apabila inflasi yang parah, saat terjadi inflasi tak terkendali
(hiperinflasi) → keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu.
Inflasi yang diukur dengan Indek Harga Konsumen (IHK) di Indonesia dikelompokan ke
dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan the Classification of individual consumption by
purpose - COICOP), yaitu :
1. Kelompok Bahan Makanan
2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar
4. Kelompok Sandang
5. Kelompok Kesehatan
6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga
7. Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan
Pengumpulan data harga konsumen diperoleh dari hasil wawancara langsung ke
pedagang. Wawancara tersebut dilakukan oleh baik pihak BPS maupun dari Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Seluruh jenis barang dan jasa
dikelompokkan ke dalam beberapa daftar isian sesuai dari gejolak harga. Data harga yang
dicatat merupakan harga transaksi (bukan penawaran pedagang). Pengumpulan data harga
konsumen dilaksanakan di pasar rakyat dan pasar modern.
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Tabel 3.6
Tingkat Inflasi Kota Tanjungpinang,Kepri, Nasional 2021

Daerah

Inflasi Tahun 2021

Tanjungpinang

0,86

Kepri

0,86

Nasional

1,82

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang, 2021

No

1.

Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran strategis 2
2021
Indikator
Capaian 2018
%
Kinerja Utama
Target Realisasi Realisasi
Terkendalinya
Laju Inflasi
Daerah

2,36

3,50

0,86

175,43

Target Capaian
Akhir s/d 2019
terhadap
Renstra
2023 (%)
(2023)
3,50
175,43

a. Program Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
1) Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota
Dalam pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang
penting pada pelaku usaha distribusi barang yang ada di kota
Tanjungpinang, hal ini bertujuan untuk memantau fluktuasi harga dan stok
pasokan guna antisipasi terhadap gejolak inflasi yang kemudian
dismpaikan dalam forum rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Kota Tanjungpinang. Dalam pemantauan harga dilakukan pemantauan ke
paar rakyat dua kali dalam seminggu, sedangkan pemantauan stok barang
pokok dan barang penting dilakukakan sebulan sekali untuk memastikan
ketersediaan pasokan di tingkat pengecer. Anggaran kegiatan ini Rp.
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109.021.400,- dengan realisasi serapan sebesar Rp. 97.215.900,- atau
sebesar 89,17%
2) Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak
dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Kegiatan ini tidak bisa dijalankan dikarenakan terjadinya perbedaan
nomenklatur pada saat perencanaan dan pencairan. Dimana pada tahun
2021 perencanaan dilakukan di SIPD sedang penata-usahaan keuangan
dilakukan di SIMDA. Hal ini membuat perbedaan nomenklatur anggaran
tersebut. Anggaran yang sudah dilakukan pencairan adalah konsumsi
rapat sebesar Rp. 3.485.000,- sisanya dilakukan refocusing.

C.

Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Industri Kecil dan Mengah
Industri Kecil Menengah (IKM) adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan

menengah. Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian No. 64 tahun 2016, industri kecil
adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang
dari 1 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan yang
dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19
orang dan nilai investasi minimal 1 milyar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang
dan nilai investasi maksimal 15 milyar rupiah. IKM yang mendominasi populasi industri di
dalam negeri berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Ini dikarenakan
pertumbuhan IKM yang relatif stabil. Tidak hanya itu, kemampuan IKM untuk menyerap
tenaga kerja sangat tinggi, mencapai 97,22% pada awal tahun 2016.
Kota Tanjungpinang yang kaya akan hasil laut harus lebih mengoptimalkan hasil kreasi
olahan dari hasil laut tersebut. Industri kecil menengah sangat berperan untuk lebih menarik
wisaatan untuk mengunjungi kota Tanjungpinang sebagai destinasi pilihan untuk menikmati
kuliner hasil laut maupun buah tangan dari hasil laut.
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No

1.

Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran strategis 3
2021
Indikator
Capaian 2018
%
Target Realisasi Realisasi
Kinerja Utama
Meningkatnya
Jumlah
Industri Kecil
dan
Menengah

15,36

30

25,87

86,23

Target Capaian
Akhir s/d 2019
terhadap
Renstra 2023 (%)
(2023)
40
64,67

a. Program Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri
1) Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di
Tingkat Kabupaten/Kota
Promosi adalah satu dari serangkaian menciptakan produk yang unggul
dan berdaya saing. Produk yang berkualitas tidak akan mampu bersaing
tanpa ada konsep promosi yang baik dan efektif. Dari beberapa
serangkaian promosi, partisipasi pada event baik dalam maupun luar
daerah adalah suatu teknik atau langkah kerja efektif.
Event adalah wadah berkumpulnya semua segmen dalam satu tempat,
satu acara dan satu tujuan yakni menampilkan suatu yang menarik minat
orang banyak.
Untuk itu, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah melalui Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang melaksanakan
kegiatan Partisipasi pada Event Dalam dan Luar Daerah sebagai upaya
nyata mengenalkan, mempromosikan produk-produk unggulan Kota
Tanjungpinang.
Kegiatan ini dimaksud sebagai ajang kreativitas dan promosi dari Pelaku
Usaha Industri Kota Tanjungpinang baik pangan maupun non pangan
menampilkan kekayaan khazanah keragaman produk Kota Tanjungpinang
kepada khalayak ramai baik dalam maupun di luar daerah Kota
Tanjungpinang.
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Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 406.834.600,- dengan serapan Rp.
377.453.867,- atau 92,78 %.

b. Program

Penyusunan

dan

Evaluasi

Rencana

Pembangunan

Industri

Kabupaten/Kota
1) Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan
Sumber Daya Industri
Dalam kegiatan ini berisikan : Bazaar Juadah Nusantara yang diadakan
setiap hari Sabtu dan Minggu pagi di pelataran Laman boenda ( Gedung
Gonggong) yang menjajakan kuliner lokal, serta penyuluh IKM yang
ditempatkan di Enam swalayan yang tersebar di Kota Tanjungpinang yaitu
; Pinang lestari, Pinang Kencana, Pasaraya 21, Zoom, Kurnia dan Hypermart.
Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 664.042.100,- dengan realisasi sebesar Rp.
623.924.995,- atau sebesar 93,96%

D.

Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Metrologi
Legal
a.

Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
1) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menunjang operasional UPTD
Metrologi Legal dalam melakukan pengawasan, kegiatan tera/tera ulang,
operasional rutin dan Kegiatan Pelayanan Kemetrologian Daerah.
Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 308.709.702,- dengan serapan
anggaran sebesar Rp. 294 503 434,- atau 95,40 %.
Pelayanan tera/tera ulang yang dilaksanakan UPTD Metrologi legal juga
menghasilkan retribusi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD)
dimana untuk tahun 2021 target pendapatan dari retribusi tera/tera ulang
alat UTTP sebesar Rp. 30.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.
36.384.000,- atau 121,28%
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3.2

Realisasi Anggaran

INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)
No

2

BELANJA OPERASI
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

DPA

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

4

5

7

8

10

11

Rp
10.126.478.432

Rp
9.733.595.693

96,12

Rp
14.633.600

Rp
13.750.500

93,97

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Rp
6.049.600
Rp
-

1,3

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

2

Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

2,1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1,1
1,2

3
3,1
4
4,1
4,2

INDIKATOR KINERJA
HASIL (OUTCOME)

Program/Kegiatan

1

1

INDIKATOR KINERJA
KELUARAN (OUTPUT)

Rp
5.174.500

1 Dokumen
Rp
-

0 Dokumen

Rp
8.584.000

Rp
8.576.000

1 Dokumen

Rp
5.780.015.650
Rp
5.780.015.650

Rp
5.757.290.839

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Rp
20.000.000

Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

Rp
355.421.570

5.757.290.839

100%

85,53
-

100,00

0%
100%

99,91

100,00

99,61
1 Tahun

100%

99,61

Rp
5.000.000

100,00

25,00

Rp
20.000.000

Rp
8.504.300
Rp
16.933.600

100,00

Rp
5.000.000

20 Orang

100%

25,00

Rp
283.592.100

100,00

79,79

Rp
8.492.000
Rp
16.755.100

100%
100%

99,86
98,95

100%
100%

100,00
100,00
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4,3
4,4
4,5

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

4,6

Penyediaan Bahan/Material

4,7

Fasilitasi Kunjungan Tamu

4,8

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

5

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

5,1
5,2
5,3
6
6,1
6,2
6,3
7

7,1

Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Rp
90.268.170
Rp
64.644.500
Rp
20.000.000
Rp
Rp
73.900.000
Rp
81.171.000
Rp
251.870.300

Rp
90.227.840
Rp
64.615.830
Rp
11.520.000
Rp
Rp
33.676.500
Rp
58.304.830

Rp
35.062.500

Rp
34.793.000

Rp
493.528.300

Rp
100.630.000

100%

100%

99,96

100%

57,60

0%
100%
100%

-

0%
100%

45,57

100%

71,83

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

92,50

Rp
18.287.500
Rp
179.903.000

Rp
8.400.000
Rp
304.100.000
Rp
973.368.560

12 Bulan

100%

99,96

Rp
232.983.500

Rp
18.315.000
Rp
198.492.800

Rp
1.285.868.560

100%

100%
100%
100%

100%

90,63

100%

99,23

Rp
1.217.631.487
Rp
6.008.700
Rp
238.254.227
Rp
973.368.560

100%

99,85

100,00
100,00
100,00

94,69
12 Bulan
12 Bulan
1 Tahun

100%

71,53

100%

78,35
100,00

Rp
456.724.083

100%

100,00
100,00
100,00

92,54

Rp
97.998.955

12 Bulan

97,39

100%

100,00
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7,2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

7,3

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

7,4

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

7,5

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

8

Pembangunan dan Pengelolaan
Sarana Distribusi Perdagangan

Rp
77.060.000

Rp
61.347.628

Rp
42.523.800
Rp
15.000.000

Rp
42.520.500
Rp
14.850.000

Rp
258.314.500

Rp
240.007.000

Rp
119.697.100
Rp
-

Rp
-

8,2

Fasilitasi Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan

Rp
119.697.100

Rp
109.270.300

9,1

Pemberdayaan Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan

10

10,1

10,2

11

Pengendalian Harga, dan Stok
Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting pada Pelaku Usaha
Distribusi Barang dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler
dan Pasar Khusus yang Berdampak
dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Metrologi Legal,
Berupa Tera, Tera Ulang, dan
Pengawasan

Rp
313.335.550
Rp
313.335.550

Rp
112.521.400

12 Bulan
12 Bulan

100%

99,99

100%

99,00

100%

92,91

100,00

100,00
100,00
100,00

91,29

Penyediaan Sarana Distribusi
Perdagangan

Pembinaan Terhadap Pengelola
Sarana Distribusi Perdagangan
Masyarakat di Wilayah Kerjanya

12 Bulan

100%

79,61

Rp
109.270.300

8,1

9

12 Bulan

0 Dokumen
0 Unit
0 Orang
1 Dokumen

0%

-

100%

91,29

Rp
260.769.688

100,00

83,22

Rp
260.769.688

100 Orang
100 Orang

100%

83,22

Rp
100.700.900

100,00

89,49
90 Lokasi

Rp
109.021.400

Rp
97.215.900

Rp
3.500.000
Rp
308.709.702

Rp
3.485.000
Rp
294.503.434

70 Lokasi

89,17

0 Paket
Sembako

99,57

100%

100%

100,00

100,00

95,40
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11,1

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa
Tera, Tera Ulang

12

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran
dan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri

12,1

Pelaksanaan Promosi Penggunaan
Produk Dalam Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota

13

Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota

13,1

Koordinasi, Sinkronisasi, dan
pelaksanaan Pembangunan Sumber
Daya Industri

Rp
308.709.702
Rp
406.834.600
Rp
406.834.600
Rp
664.042.100
Rp
664.042.100

Rp
294.503.434

2096 Unit
12 Bulan

100%

95,40

Rp
377.453.867

100,00

92,78

Rp
377.453.867

2 Event
40 Kelompok
IKM

100%

92,78

Rp
623.924.995

100,00

93,96

Rp
623.924.995

120 Pelaku
IKM

93,96

100%

100,00
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BAB IV
PENUTUP

4.1

Kesimpulan
BAB
IV.
Penyelenggaraan
pemerintahan
yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan

PENUTUP

dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan
yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja
pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun
tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah
yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan
sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Tanjungpinang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan
atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 4 sasaran strategis, 4 Indikator Kinerja Utama
(IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai
sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar

131,99% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi
4.2

The Next Steps
Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini,

hasil evaluasi penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program
kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi akan menjadi tidak
memiliki makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan
upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini akan
menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi
untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang.
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