
  

LAKIP TAHUN 2019 DINAS PERDAGANGAN 

PROV.SULSEL 
II 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

 

KATA PENGANTAR...................................................................................  I 

DAFTAR ISI.............................................................................................. II 

DAFTAR TABEL……………………………………………….……………………….   III 

DAFTAR GRAFIK………………………………………………………………………   IV 

 

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………. 1 

A. Latar Belakang...........................................................................   1 

B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi............................................   3 

C. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh....................................... 4 

 

BAB II    PERENCANAAN KINERJA    .........................................................  19 

A. Rencana Strategik Dinas Perdagangan.........................................  19 

1. Visi dan Misi.......................................................................... 19 

2. Tujuan dan Sasaran............................................................... 23 

3. Strategi, Kebijakan dan Program............................................. 24 

B. Rencana Kinerja (Penetapan Indikator Kinerja)............................. 30

  

BAB III   AKUNTABILITAS  KINERJA.......................................................... 35 

A.  Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)............................................. 35 

B.  Pengelolaan Pendapatan Daerah................................................. 37 

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah................................. 37 

2. Pengelolaan Belanja Daerah.................................................... 39 

 

BAB IV  PENUTUP....................................................................................... 64 

 

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA 

 

  

 

 

 

 

  



  

LAKIP TAHUN 2019 DINAS PERDAGANGAN 

PROV.SULSEL 
III 

 

DAFTAR TABEL 

 

Halaman 

 

 

TABEL 1.1  Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan Tahun 2019................. 6 

TABEL 1.2  Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019…………………... 7 

TABEL 1.3  Inflasi Nasional, Sulsel dan Makassar Tahun 2019…………….... 10 

TABEL 1.4  Perkembangan Harga Bahan Pokok Dan Penting Masyarakat 

Di Sulawesi Selatan Tahun 2019……………….…………………. 11 

TABEL 1.5  Data Pasar Tradisionil/Rakyat Di Sulawesi Selatan  

Tahun 2019………………………………………………………………… 14 

TABEL 2.1  Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif ….. 26 

TABEL 2.2  Program dan Kegiatan APBN DISDAG TA. 2019………………….. 32 

TABEL 3.1  Target dan Realisasi PAD Tahun 2019………………………………. 38 

TABEL 3.2  Kinerja Pasar Lelang Forward Komoditi Agro Sulawesi Selatan  

Tahun 2004 – 2016……………………………………………………….. 47 

TABEL 3.3  Perkembangan Antara Target Dan Realisasi Ekspor Tahun  

2013 – 2019…………………………………………………………. 48 

TABEL 3.4  Perbandingan Realisasi Ekspor Sulawesi Selatan Tahun 2016  

dan 2019 dengan Terbagi  3 Sektor…………………………………..  49 

 

 



 iv LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2019 

DAFTAR GRAFIK 

 

Halaman 

 

 

GRAFIK 1.1 Pendidikan PNS Dinas Perdagangan Tahun 2019..................... 5 

GRAFIK 1.2 Realisasi APBD Tahun 2019………………………………………....... 7 

 

 

 

 

 

  



 

 ii LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2019 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan   kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan 

hidayah sehinga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas 

Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan 

dengan baik. 

Adapun maksud dan tujuan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran 

yang konkrit dan menyeluruh tentang hasil pelaksanaan   kegiatan pembangunan 

di bidang Perdagangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas 

Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan seperti halnya penyusunan di tahun-tahun 

sebelumnya. Laporan Kinerja tahun 2019 ini disusun secara jujur, obyektif dan 

transparan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Demokrasi No.53 Tahun 2014. 

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan  Kinerja Instansi 

Pemerintah ( LKjIP )   Tahun 2019   ini masih jauh dari sempurna, sehingga 

masih diperlukan ketelitian dan kecermatan  yang lebih mendalam dalam 

mengkaji nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi aspek – aspek yang 

belum tercakup dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas  

Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, semoga bermanfaat bagi 

semua pihak yang membutuhkan.  

 

Makassar,    Februari 2019 

                 Kepala Dinas Perdagangan 
Provinsi Sulawesi Selatan 

                    
 

 
 
   HADI BASALAMAH, SE, MM. 

  Pangkat : Pembina Utama Muda 
  NIP. 19600425 199003 1 006 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A.   LATAR BELAKANG 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sudah lama 

ditetapkan sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah baik di tingkat pusat 

maupun di daerah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam 

meningkatkan akuntabilitas, tranparansi dan penganggaran berbasis kinerja.  

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan 

dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat jelas, dan terukur  sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme (KKN).  

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan selaku unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk mepertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya  didasarkan pada perencanaan strategis 

yang dtelah ditetapkan melaui Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) sesuai 

dengan Inpres no.7 tahun 1999. 

Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP) dikeluarkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang logis, jelas dan akurat. Isi dari LKjIP pada intinya 

merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka 

pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama 

masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja 

analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan 

kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dimasa mendatang. Sistem 

pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKjIP dilakukan dengan cara 

membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui 

pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran.  Penentuan bobot antar 
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indikator kegiatan, program dan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan 

masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam 

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 

2018 - 2023. 

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap 

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta 

cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate 

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung 

secara baik, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN. 

Mengingat tantangan yang dihadapi kedepan akan semakin berat dan 

kompleks,  diperlukan interkoneksitas peran dan fungsi ketiga  unsur/domain 

tersebut dalam konsepsi manajemen strategik dan implementasinya berdasarkan 

prinsip-prinsip;  akuntabilitas (accountability), transparansi (transparancy), 

keterbukaan (openness), aturan hukum (rule of law), keadilan (fairness) dan 

partisipasi (participation). Tuntutan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik 

(good governance) harus segera direspon secara proaktif melalui  penerapan 

manajemen perubahan yang visioner dan pembelajaran kolektif terhadap lembaga 

pemerintah dan masyarakat, untuk itu diperlukan suatu sistem akuntabilitas kinerja 

yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan perintahan dan pembangunan 

dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, bertanggung jawab serta bebas 

KKN.  

Semangat untuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik 

tersebut, dituangkandalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Di dalam Undang-Undang 

tersebut terikat pada 7 (tujuh) asas yang menjadi landasan serta orientasi bagi para 

penyelenggara pemerintahan, yakni asas kepastian hukum, tertib 

penyelenggaraan negara, orientasi pada kepentingan umum, 

keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas serta akuntabilitas. 
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Analisis capaian kinerja / permasalahan dan strategi pemecahan masalah 

dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Peradagangan Provinsi Sulawesi Selatan 

dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara 

bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran. Penentuan 

bobot antar indikator kegiatan, program dan kebijakan dilakukan dengan 

mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran 

sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 - 2023. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 dibuat sebagai pertanggung jawaban 

kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam 

lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.  

 

B.   KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana di 

mana di sebutkan dalam pasal 115 adalah sebagai berikut : “Dinas Perdagangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

di bidang Perdagangan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 

Pembantuan”. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 115, 

Dinas Perdagangan mempunyai fungsi : 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan meliputi bidang 

perdagangan dalam negeri, bidang perdagangan luar negeri, serta bidang 

perlindungan konsumen dan pengawasan bidang beredar, 

2. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang perdagangan meliputi 

bidang perdagangan dalam negeri, bidang perdagangan luar  negeri, serta 

bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar, 
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3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang perdagangan meliputi 

bidang perdagangan dalam negeri, bidang perdagangan luar negeri, serta 

bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar 

4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

C.  LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH 

Dinamika lingkungan strategis Lingkungan dipengaruhi oleh lingkungan 

eksternal dan lingkungan internal  hal tersebut berlangsung sangat cepat dan 

merupakan faktor penentu keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam 

menjalankan peran dan fungsinya. Faktor perubahan lingkungan strategis tersebut 

akan mempengaruhi dinamika pembangunan, sehingga diperlukan respon proaktif 

dan antisipatif untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian di berbagai sektor 

pembangunan terutama dengan telah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.  

 

1. Lingkungan Internal 

Lingkungan strategis internal yang berpengaruh terhadap pencapaian misi 

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan mencakup empat unsur utama, 

yaitu: (a) sumberdaya aparatur, (b) prasarana dan sarana, (c) keuangan, dan  

(d) kelembagaan. 

a. Sumberdaya Aparatur 

Sumber daya Aparatur yang dimiliki Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi 

Selatan secara kuantitatif sesungguhnya sudah cukup memadai untuk 

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Jumlah Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan pada akhir 

Desember 2019 sebanyak 76 orang pegawai,yang terdiri dari pegawai negeri 

struktural sejumlah 74 orang dan fungsional tertentu sejumlah 2 orang. Bila 

dilihat dari segi kualitas khususnya tingkat pendidikan yang dimiliki, dapat dirinci 
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sebagai berikut : yang berkualifikasi Pasca Sarjana (S2) 19 orang (25,00%), 

berkualifikasi Sarjana (S1) 29 orang (38,16%), berkualifikasi D4 sebanyak 4 

orang (5,26%), berkualifikasi D3 5 orang (6,58 %), dan SLTA 19 orang 

(25,00%).  

 

Grafik 1.1 Tingkat Pendidikan PNS Dinas Perdagangan Tahun 2019 

  

Ditinjau dari jumlah PNS yang ada pada Dinas Perdagangan Provinsi 

Sulawesi Selatan sudah memadai, namun bila dilihat dari tingkat kompetensinya 

perlu peningkatan SDM yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki 

seorang pegawai negeri sipil di dalam menjabat suatu jabatan struktural maupun 

jabatan fungsional sesuai tugas pokok dan fungsinya serta khususnya dalam 

menunjang visi dan misi organisasi. Mengenai pegawai negeri sipil yang mengisi 

jabatan fungsional sebanyak 30 orang perlu mendapat perhatian khusus untuk 

ditingkatkan kompetensinya dan perlu dipertegas implementasi penugasannya 

agar lebih optimal dan tidak tumpang tindih. Selain faktor jumlah dan kualifikasi 

pendidikan, faktor lain yang sangat perlu mendapat perhatian adalah motivasi 

dan kedisiplinan. 

 

S2

S1

D4

D3

SLTA

29 Orang (38,16 %) 

19 Orang (25 %) 19 Orang (25 %) 
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b. Sarana dan Prasarana 

 Kondisi sarana dan prasarana Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan  

masih perlu ditingkatkan. Demikian juga Sarana laboratorium pengujian mutu 

barang, serta sarana mobilitas juga masih memerlukan peningkatan baik dari 

segi jumlah maupun kualifikasinya.   

 

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perdagangan Provinsi 

Sulawesi Selatan sampai akhir Desember 2019 dapat dilihat pada lampiran, 

sedangkan aset berupa barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan Tahun 2019 

NO JENIS/NAMA GEDUNG 
LUAS,  M2 

KETERANGAN 
Tanah Bangunan 

1 Kantor Dinas Perindag 1,916 1,510 Bangunan telah di 
hapuskan Okt 2010 
dan Tanah dialih 
fungsikan menjadi 
Taman  

2 Kantor Dinas Perindag 2,987 1,726 Bangunan telah di 
hapuskan Okt 2010 
dan Tanah dialih 
fungsikan menjadi 
Taman 

3 Kantor UPTD Metrologi 1,764 560 Dialihkan Ke Kota 
Makassar 

4 Kantor UPTD BPSMB 4,000 1,000   

5 Instalasi Pengujian Meter 

Arus BBM UPTD Metrologi 

514 60 Dialihkan Ke Kota 
Makassar 

6 Rumah Dinas Pegawai  210 70   

7 Rumah Dinas Pegawai  477 70   

8 Rumah Dinas Pegawai  477 70   

9 Rumah Dinas Pegawai 900 265   

10 Kantor UPTD P3ED 920 819    

11 Kantor UPTD CCC 60.000 2.500  
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c.  Sumberdaya Keuangan 

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perangkat otonomi 

daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menggunakan dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi 

Sulawesi Selatan dan APBN (dekonsentrasi).  

 

Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 

TAHUN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) REALISASI (%) 

2019 21.190.184.755 20.737.342.149 97,86 % 

 

Jumlah dana APBD yang dialokasikan pada Dinas Perdagangan Provinsi 

Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2019 Rp. 21.190.184.755,-, dengan 

realisasi anggaran  sebesar Rp. 20.737.342.145,- atau sebesar 97,86% dan 

realisasi fisik sebesar 100%, dengan rincian :  

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.684.147.232,- dan realisasi sebesar 

sebesar Rp. 9.670.772.477,- atau sebesar 99,86 % dan realisasi fisik sebesar 

100% 

- Belanja Langsung sebesar Rp.11.506.037.523,-, dan realisasi sebesar Rp. 

11.066.569.672,- atau sebesar 96,18 % dan realisasi fisik ssebesar 100% 

yang terdiri dari 8 Program dengan 38 Kegiatan. 
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Grafik 1.2 Realisasi APBD Tahun 2019 

 

Selain penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD, dalam 

Tahun Anggaran 2019 Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan juga 

melaksanakan tugas dekonsentrasi (APBN) di Sektor Perdagangan, dengan jumlah 

dana Rp 3.141.181.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 

3.041.988.196,-  (98,52)% dan realisasi fisik sebesar 100%. 

 

d.  Kelembagaan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dipertegas 

dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 95 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 

Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016, Dinas Perdagangan Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan jumlah pegawai sebanyak 76 Orang yang dipimpin oleh 

1 (satu) orang Kepala Dinas (eselon II A), dengan membawahi 7 eselon III yakni 

1 (Satu) orang Sekretaris Dinas, 4 (Empat) orang Kepala Bidang dan 2 (Dua) 
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orang Kepala UPTD, 21 (Dua Puluh Satu) Orang Eselon IV dan 47 (Empat Puluh 

Tujuh) Orang Staf.  

Adapun struktur organisasi sebagai sesuai Peraturan Gubernur Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 95 Tahun 2016 sebagai berikut. 
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Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi tersebut, struktur organisasi 
 

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut : 
 

A. KEPALA DINAS 
 

1) Kepala     Dinas     mempunyai     tugas     pokok     membantu     Gubernur 

menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  perdagangan  yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada 

Pemerintah Daerah. 

(1) Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 

a.  Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; 
 

b.  Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; 
 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang 

perdagangan; 

d.  Pelaksanaan administrasi dinas, dan 
 

e.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan 

fungsinya. 

(2) Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
 

dirinci sebagai berikut : 
 

a.  Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 

b.  Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c.  Memantau,  mengawasi  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  dalam 

lingkup dinas untuk mengetahui perkembangan dan pelaksanaan tugas; 

d.  Menyusun rancangan, mengkoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. Merencanakan  dan  merumuskan  kebijakan  teknis  bidang  perdagangan 

dalam negeri, perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib 

niaga dan promosi perdagangan; 
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g. Mengkoordinasikan  dan  menyelenggarakan  kebijakan  teknis  bidang 

perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perlindungan 

konsumen dan tertib niaga dan promosi perdagangan; 

h.  Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang perdagangan 

dalam negeri, perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib 

niaga dan promosi perdagangan; 

i. Menyelenggarakan       monitoring,       evaluasi       dan       pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perdagangan dalam negeri, 

perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga dan 

promosi perdagangan; 

j. Menyelenggarakan   dan   memberikan   dukungan   fasilitasi   pelayanan 

perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin 

bidang   perdagangan   berdasarkan   kewenangan   pemerintah   daerah 

provinsi; 

k.  Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
 

izin  bidang  perdagangan  berdasarkan  kewenangan  pemerintah  daerah 

provinsi; 

l. Menyelenggarakan  perencanaan  kebijakan  teknis,  program,  kegiatan, 

keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup dinas; 

m. Menyelenggarakan   koordinasi   dan   konsultasi   dengan   kementerian, 

lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka 

penyelenggaraan urusan perdagangan; 

n.  Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

o.  Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberi 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

p.  Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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B. SEKRETARIS 
 

1) Sekretariat  dipimpin  oleh  Sekretaris  mempunyai  tugas  pokok  membantu 

Kepala  Dinas  dalam  mengoordinasikan  kegiatan,  memberikan  

pelayananteknis    dan    administrasi    penyusunan    program,    pelaporan,    

umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkup dinas. 

2) Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
 

diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 
 

a.  pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas; 
 

b.  pengorganisasian penyusunan program dan pelaporan; 
 

c.  pengorganisasian urusan umum, kepegawaian dan hukum; 

d.  pengorganisasian pengelolaan administrasi keuangan; dan 

e.  pelaksanaan tugas kedisan lainnya sesuai bidang tugasnya. 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
 

dirinci sebagai berikut : 
 

a. Menyusun  rencana  kegiatan  sekretariat  sebagai  pedoman  dalam 

pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan sekretariat, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengkoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga 

terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; 

g. mengoordinasikan   dan   melaksanakan   penyusunan   perencanaan, 

pengendalian  dan  evaluasi  serta  pelaporan  kinerja  dan  pelaporan 

keuangan Dinas; 



 

14 
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2019 

 

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, 

kepegawaian dan hukum; 

i.   mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan; 
 

j.  mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas; 
 

k.  melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan; 

l. melaksanakan     dan     mengoordinasikan     administrasi     pengadaan, 

pemeliharaan dan penghapusan barang; 

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana; 
 

n.  mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan; 
 

o. mengoordinasikan   dan   melaksanakan   kegiatan   kehumasan   dan 

keprotokolan; 

p. mengoordinasikan   dan   melaksanakan   pengumpulan,   pengolahan, 

penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi; 

q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 

dengan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi Dinas; 

r.  menilai   kinerja   pegawai   Aparatur   Sipil   Negara   sesuai   ketentuan 
 

perundang-undangan; 
 

s.  menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

t. melaksanakan  tugas  kedinasan  lain  yang  diperintahkan  atasan  sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 
 

1. SUB BAGIAN PROGRAM 
 

(1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas 

pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengelola 

penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : 
 

a.  menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 
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b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas;d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. mengoordinasikan,   menyiapkan   bahan   dan   melakukan   penyusunan 

perencanaan program, kegiatan dan anggaran; 

g.  menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan 
 

Dinas; 
 

h.  menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan evaluasi kinerja; 
 

i.   Mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja 
 

Dinas; 
 

j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 

dan fungsi Dinas; 

k.  menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

l. menyusun  laporan  pelaksanaan  tugas  Kepala  Subbagian  Program  dan 

memberikan   saran   pertimbangan   kepada   atasan   sebagai   bahan 

perumusan kebijakan; dan 

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

2. SUB BAGIAN UMUM 
 

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian 

yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan 

bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, 

pemeliharaan   dan   penghapusan   barang,   urusan   rumah   tangga   serta 

mengelola administrasi kepegawaian dan hukum. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci sebagai berikut : 
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a.  menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;c. memantau, 

mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan   

Subbagian   Umum,   Kepegawaian   dan   Hukum    untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f.  melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya; 
 

g.  melakukan  administrasi  dan  pendistribusian  naskah  dinas  masuk  dan 

keluar; 

h.  melakukan pengelolaan arsip naskah dinas; 
 

i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan 

penghapusan barang; 

j. menyiapkan     bahan     dan     menyusun     administrasi     pengadaan, 

pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta 

menyusun laporan barang inventaris; 

l. melakukan,  menyiapkan,  dan  mengoordinasikan  pengelolaan  urusan 

rumah tangga Dinas; 

m. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan penyajian 

data, dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi; 

n.  mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, 

kehumasan, dan keprotokolan; 

o.  menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai; 
 

p.  mengoordinasikan   dan   memfasilitasi   administrasi   surat   tugas   dan 

perjalanan dinas pegawai; 

q. menyiapkan  bahan,  mengoordinasikan,  dan  memfasilitasi  kegiatan 

organisasi dan tatalaksana; 
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r.  menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian; 
 

s.  menyusun  rencana kebutuhan  pengembangan  sumberdaya manusia di 

lingkungan Dinas;t. menyiapkan   bahan   perumusan   kebijakan   

pembinaan,   peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai 

Aparatur Sipil Negara; 

u.  menyiapkan   bahan,   menghimpun,   dan   mengelola  sistem   informasi 
 

kepegawaian; 
 

v.  melakukan koordinasi administrasi terhadap penyusunan produk hukum 

yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai kebutuhan 

pelaksanaan tugas; 

w. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil 

pemeriksaan; 

x.  melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 

dan fungsi Dinas; 

y.  menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 
 

perundang-undangan; 
 

z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, 

Kepegawaian dan Hukum serta memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

aa. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

3. SUB BAGIAN KEUANGAN 
 

(1) Sub  Bagian  Keuangan  dipimpin  oleh  Kepala  Subbagian  yang  mempunyai 

tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan 

pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci sebagai berikut : : 
 

a.  menyusun  rencana  kegiatan  Subbagian  Keuangan  sebagai  pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
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c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. mengumpulkan   bahan,   mengoordinasikan   dan   menyusun   rencana 

kebutuhan gaji pegawai; 

g.  mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan 
 

Dinas; 
 

h.  melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan 
 

Dinas; 
 

i. mengoordinasikan  pelaksanaan  akuntasi  pengeluaran  dan  penerimaan 

keuangan; 

j.  menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan; 
 

k.  menyusun realisasi perhitungan anggaran; 
 

l.   mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan; 
 

m. mengumpulkan   bahan   dan   mengoordinasikan   data   sebagai   bahan 

penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan; 

n.  melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 

dan fungsi Dinas; 

o.  menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

p.  menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan 

dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

q.  melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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C. BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI 
 

(1) Bidang  Perdagangan  Dalam  Negeri  dipimpin  oleh  Kepala  Bidang  yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perdagangan dalam negeri.
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(2) Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), 

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi : 

a.  perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan dalam negeri; 
 

b.  pelaksanaan kebijakan teknis bidang perdagangan dalam negeri; 
 

c.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan dalam negeri; 
 

d.  pelaksanaan administrasi bidang perdagangan dalam negeri; dan 

e.  pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai 

berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Dalam Negeri sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan bidang dalam negeri untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengkoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perdagangan dalam 

negeri meliputi barang kebutuhan pokok dan barang penting, bina iklim 

usaha perdagangan dan bina pasar dalam negeri; 

g. mengoordinasikan   dan   melaksanakan   kebijakan   teknis   bidang 

perdagangan dalam negeri meliputi barang kebutuhan pokok dan barang 

penting, bina iklim usaha perdagangan dan bina pasar dalam negeri; 

h. mengoordinasikan   dan   melaksanakan   pembinaan   teknis   bidang 

perdagangan dalam negeri meliputi barang kebutuhan pokok dan barang 

penting, bina iklim usaha perdagangan dan bina pasar dalam negeri; 

i. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis 

bidang perdagangan dalam negeri meliputi barang kebutuhan pokok dan 
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barang penting, bina iklim usaha perdagangan dan  bina pasar dalam 

negeri; 

 

 j. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan 
perizinan dalam bentuk penerbitan,    pertimbangan    teknis    berkaitan    izin    
bidang perdagangan dalam negeri berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi; 

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan izin bidang perdagangan dalam negeri berdasarkan 

kewenangan pemerintah daerah provinsi; 

l. mengordinasikan  dan  melaksanakan  penyusunan  pedoman  pembinaan 

teknis  pengembangan  komoditi  lintas  kabupaten/kota  dan  kerjasama 

dunia usaha dibidang perdagangan; 

m. mengoordinasikan dan fasilitasi pelayanan pusat distribusi regional dan 

pusat distribusi provinsi; 

n.  mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan harga dan ketersediaan 

barang kebutuhan pokok dan barang penting; 

o.  melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

p.  menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

q.  menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang perdagangan 

dalam negeri dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan;dan 

r. melaksanakan  tugas  kedinasan  lain  yang  diperintahkan  atasan  sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 
 

1. SEKSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 
 

(1) Seksi Barang Kebutuhan Pokok Dan   Barang Penting dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan 

Dalam   Negeri   dalam   melakukan   penyiapan   bahan   perumusan   dan 

pelaksanaan kebijakan teknis barang kebutuhan pokok dan  barang penting. 
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(2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :a.  
menyusun rencana kegiatan seksi barang kebutuhan pokok dan  barang penting 
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan seksi barang kebutuhan pokok dan   barang penting untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis barang 

kebutuhan pokok dan  barang penting; 

g.  mengoordinasikan  dan  melakukan  kebijakan  teknis  barang  kebutuhan 
 

pokok dan  barang penting; 
 

h.  mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis barang kebutuhan 

pokok dan  barang penting; 

i. mengoordinasikan   dan   melakukan   pemantauan,   pengendalian   dan 

evaluasi kebijakan teknis barang kebutuhan pokok dan  barang penting; 

j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

k.  menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan 
 

perundang-undangan; 
 

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi barang kebutuhan 

pokok dan  barang penting dan memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan 

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 
 

2. SEKSI BINA IKLIM USAHA PERDAGANGAN 
 

(1) Seksi  Bina  Iklim  Usaha  Perdagangan  dipimpin  oleh  Kepala  Seksi  yang 

mempunyai  tugas  pokok  membantu  Kepala  Bidang  Perdagangan  Dalam
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Negeri  dalam  melakukan  penyiapan  bahan  perumusan  dan  pelaksanaan 

kebijakan teknis bina iklim usaha perdagangan. 

(2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : 
 

a.  menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Iklim Usaha Perdagangan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Bina Iklim Usaha Perdagangan untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. menyiapkan  bahan  dan  melakukan  perencanaan  kebijakan  teknis  bina 

iklim usaha perdagangan; 

g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis bina iklim usaha 

perdagangan; 

h.  mengoordinasikan   dan   melakukan   pemantauan,   pengendalian,   dan 

evaluasi kebijakan teknis bina iklim usaha perdagangan; 

i. mengoordinasikan  dan  melakukan  fasilitasi  pelayanan  perizinan  dalam 

bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan dengan perizinan dan 

pendaftaran perusahaan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah 

provinsi; 

j. mengoordinasikan   dan   melakukan   pemantauan,   pengendalian,   dan 

evaluasi pelaksanaan perizinan dan pendaftaran perusahaan berdasarkan 

kewenangan pemerintah daerah provinsi; 

k.  melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan;
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m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi barang pokok dan 

barang penting dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan perumusan kebijakan;dan 

n.  melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 
 

3. SEKSI BINA PASAR DALAM NEGERI 
 

(1) Seksi Bina Pasar Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dalam 

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis 

bina pasar dalam negeri. 

(2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : 
 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Pasar Dalam Negeri sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Bina Pasar Dalam Negeri untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. menyiapkan  bahan  dan  melakukan  perencanaan  kebijakan  teknis  bina 

pasar dalam negeri; 

g.  mengoordinasikan  dan  melakukan  kebijakan  teknis  bina  pasar  dalam 

negeri; 

h.  mengoordinasikan   dan   melakukan   pemantauan,   pengendalian,   dan 

evaluasi kebijakan teknis bina pasar dalam negeri; 

i. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

j.  menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan 
 

perundang-undangan;
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k.  menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi barang pokok dan 

barang penting dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan perumusan kebijakan;dan 

l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

 

D. BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI 
 

(1) Bidang  Perdagangan  Luar  Negeri   dipimpin  oleh  Kepala  Bidang  yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Perdagangan Luar Negeri. 

(2) Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), 
 

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi : 
 

a.  perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan luar negeri; 
 

b.  pelaksanaan kebijakan teknis bidang perdagangan luar negeri; 
 

c.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan luar negeri; 
 

d.  pelaksanaan administrasi bidang perdagangan luar negeri; dan 

e.  pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
 

dirinci sebagai berikut : 
 

a.  menyusun  rencana kegiatan  Bidang  Perdagangan  Luar  Negeri  sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan bidang perdagangan luar negeri untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengkoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perdagangan luar 

negeri meliputi ekspor, impor, dan kerjasama perdagangan internasional;
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g. mengoordinasikan   dan   melaksanakan   kebijakan   teknis   bidang 

perdagangan luar negeri meliputi ekspor, impor, dan kerjasama 

perdagangan internasional; 

h. mengoordinasikan   dan   melaksanakan   pembinaan   teknis   bidang 

perdagangan luar negeri meliputi ekspor, impor dan kerjasama perdagangan 

internasional; 

i. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis 

bidang perdagangan luar negeri meliputi ekspor, impor dan kerjasama 

perdagangan internasional; 

j. mengoordinasikan   dan   melaksanakan   fasilitasi   pelayanan   informasi 

perdagangan luar negeri; 

k.  mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam 
 

bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang perdagangan 

luar negeri berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi; 

l. mengoordinasikan  dan  melaksanakan  pemantauan,  pengendalian  dan 

evaluasi pelaksanaan izin bidang perdagangan luar negeri berdasarkan 

kewenangan pemerintah daerah provinsi; 

m. mengordinasikan  dan  melaksanakan  penyusunan  pedoman  pembinaan 

teknis pengembangan komoditi berorientasi ekspor dan kerjasama dunia 

usaha dibidang perdagangan luar negeri; 

n.  mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan ekspor, pengendalian 

impor dan kerjasama perdagangan internasional; 

o.  melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

p.  menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

q.  menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang perdagangan 

luar negeri dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan;dan 

r.  melaksanakan  tugas  kedinasan  lain  yang  diperintahkan  atasan  sesuai 
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dengan bidang tugasnya.1. SEKSI EKSPOR 
 

(1) Seksi  Ekspor  dipimpin  oleh  Kepala  Seksi  yang  mempunyai  tugas  pokok 

membantu Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri dalam melakukan 

penyiapan  bahan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis  bidang 

ekspor. 

(2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : 
 

a. menyusun rencana kegiatan seksi ekspor sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan seksi ekspor untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 
 

naskah dinas; 
 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis bidang 

ekspor; 

g.  mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis bidang ekspor; 
 

h.  mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis bidang ekspor; 
 

i. mengoordinasikan   dan   melakukan   pemantauan,   pengendalian   dan 

evaluasi kebijakan teknis bidang ekspor; 

j. mengoordinasikan   dan   melaksanakan   fasilitasi   pelayanan   informasi 

ekspor; 

k.  melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

m. menyusun  laporan  hasil  pelaksanaan  tugas  kepala  seksi  ekspor  dan 

memberikan   saran   pertimbangan   kepada   atasan   sebagai   bahan 

perumusan kebijakan;dan
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n.  melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 
 

2. SEKSI IMPOR 
 

(1) Seksi  Impor  dipimpin  oleh  Kepala  Seksi  yang  mempunyai  tugas  pokok 

membantu Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri dalam melakukan 

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang impor. 

(2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : 
 

a. menyusun rencana kegiatan seksi impor sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan seksi impor untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis bidang 

impor; 

g.  mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis bidang impor; 
 

h.  mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis bidang impor; 
 

i. mengoordinasikan   dan   melakukan   pemantauan,   pengendalian   dan 

evaluasi kebijakan teknis bidang impor; 

j. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan informasi impor; 

k.  melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

m. menyusun  laporan  hasil  pelaksanaan  tugas  kepala  seksi  impor  dan 

memberikan   saran   pertimbangan   kepada   atasan   sebagai   bahan 
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perumusan kebijakan;dano.  melakukan tugas kedinasan lain yang 

diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
 

3. SEKSI KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL 
 

(1) Seksi Kerjasama Perdagangan Internasional dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri 

dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis kerjasama perdagangan internasional. 

(2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : 
 

a.  menyusun rencana kegiatan seksi kerjasama perdagangan internasional 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan seksi kerjasama perdagangan internasional untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. menyiapkan   bahan   dan   melakukan   perencanaan   kebijakan   teknis 

kerjasama perdagangan internasional; 

g. mengoordinasikan   dan   melakukan   kebijakan   teknis   kerjasama 

perdagangan internasional; 

h. mengoordinasikan   dan   melakukan   pembinaan   teknis   kerjasama 

perdagangan internasional; 

i. mengoordinasikan   dan   melakukan   pemantauan,   pengendalian   dan 

evaluasi kebijakan teknis kerjasama perdagangan internasional; 

j. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan informasi hasil- 

hasil kerjasama perdagangan internasional; 

k.  melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
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l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

m. menyusun  laporan  hasil  pelaksanaan  tugas  kepala  seksi  kerjasama 
 

perdagangan internasional dan memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan 

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 
 

E. BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA 
 

(1) Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam 

mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis 

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. 

(2) Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), 
 

Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai fungsi : 
 

a.  perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan konsumen dan tertib 

niaga; 

b.  pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan konsumen dan tertib 

niaga; 

c.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan konsumen dan 
 

tertib niaga; 
 

d.  pelaksanaan administrasi bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga; 
 

dan 
 

e.  pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
 

(4) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
 

dirinci sebagai berikut : 
 

a.  menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan Konsumen Dan Tertib 
 

Niaga sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
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c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengkoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. menyiapkan  dan  merumuskan  kebijakan  teknis  bidang  perlindungan 

konsumen dan tertib niaga meliputi pengawasan tertib niaga, pengawasan 

barang beredar dan jasa, dan perlindungan konsumen; 

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan 

konsumen dan tertib niaga meliputi pengawasan tertib niaga, pengawasan 

barang beredar dan jasa, dan perlindungan konsumen; 

h.  mengoordinasikan    dan    melaksanakan    pembinaan    teknis    bidang 
 

perlindungan  konsumen  dan  tertib  niaga  meliputi  pengawasan  tertib 

niaga,   pengawasan   barang   beredar   dan   jasa,   dan   perlindungan 

konsumen; 

i. melaksanakan   pemantauan,   supervisi,   pengendalian   dan   evaluasi 

kebijakan teknis bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga meliputi 

pengawasan tertib niaga, pengawasan barang beredar dan jasa, dan 

perlindungan konsumen; 

j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan pedoman pembinaan 

teknis perlindungan konsumen dan tertib niaga; 

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembentukan dan pengawasan 

pelaksanaan kegiatan badan penyelesaian sengketa konsumen; 

l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

n.  menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang perlindungan 

konsumen dan tertib niaga dan memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan



 

32 
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2019 

 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 
 

1. SEKSI PENGAWASAN TERTIB NIAGA 
 

(1) Seksi Pengawasan Tertib Niaga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib 

Niaga dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis pengawasan tertib niaga. 

(2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : 
 

a. menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan tertib niaga sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan seksi pengawasan tertib niaga untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. menyiapkan   bahan   dan   melakukan   perencanaan   kebijakan   teknis 

pengawasan tertib niaga; 

g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis pengawasan tertib niaga; 

h.  mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis bidang pengawasan 

tertib niaga; 

i. mengoordinasikan   dan   melakukan   pemantauan,   pengendalian   dan 

evaluasi kebijakan teknis pengawasan tertib niaga; 

j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

k.  menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan;
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l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi pengawasan tertib 

niaga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan;dan 

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 
 

2. SEKSI PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA 
 

(1) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan jasa dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan 

Tertib Niaga dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis pengawasan barang beredar dan jasa. 

(2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : 
 

a.  menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan barang beredar dan jasa 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan seksi pengawasan barang beredar dan jasa untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. menyiapkan   bahan   dan   melakukan   perencanaan   kebijakan   teknis 

pengawasan barang beredar dan jasa; 

g.  mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis pengawasan barang 

beredar dan jasa; 

h.  mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis pengawasan barang 

beredar dan jasa; 

i. mengoordinasikan   dan   melakukan   pemantauan,   pengendalian   dan 

evaluasi kebijakan teknis pengawasan barang beredar dan jasa; 

j.  melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 
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lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;k.  

menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

l.   menyusun  laporan  hasil  pelaksanaan  tugas  kepala  seksi  pengawasan 
 

barang beredar dan jasa dan memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan 

p.  melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 
 

3. SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN 
 

(1) Seksi Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib 

Niaga dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis perlindungan konsumen. 

(2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : 
 

a.  menyusun  rencana  kegiatan  seksi   perlindungan  konsumen  sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan  seksi  perlindungan  konsumen  untuk  mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. menyiapkan   bahan   dan   melakukan   perencanaan   kebijakan   teknis 

perlindungan konsumen; 

g. mengoordinasikan  dan  melakukan  kebijakan  teknis  perlindungan 

konsumen; 

h. mengoordinasikan  dan  melakukan  pembinaan  teknis  perlindungan 

konsumen; 
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i.   mengoordinasikan   dan   melakukan   pemantauan,   pengendalian   dan 
 

evaluasi kebijakan teknis perlindungan konsumen; 
j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 
k.  menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan 

 

perundang-undangan; 
 

l. menyusun  laporan  hasil  pelaksanaan  tugas  kepala  seksi  perlindungan 

konsumen dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan;dan 

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

F.  BIDANG PROMOSI PERDAGANGAN 
 

(1) Bidang Promosi Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan teknis Promosi Perdagangan. 

(2) Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), 

Kepala Bidang Promosi Perdagangan mempunyai fungsi : 

a.  perumusan kebijakan teknis bidang promosi perdagangan; 
 

b.  pelaksanaan kebijakan teknis bidang promosi perdagangan; 
 

c.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang promosi perdagangan; 
 

d.  pelaksanaan administrasi bidang promosi perdagangan; dan 

e.  pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
 

dirinci sebagai berikut : 
 

a.  menyusun   rencana   kegiatan   Bidang   Promosi   Perdagangan   sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan  bidang  promosi  perdagangan  untuk  mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengkoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 
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naskah dinas;e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. menyiapkan   dan   merumuskan   kebijakan   teknis   bidang   promosi 

perdagangan meliputi promosi perdagangan dalam negeri, promosi 

perdagangan luar negeri dan pengembangan citra produk; 

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang promosi 

perdagangan meliputi promosi perdagangan dalam negeri, promosi 

perdagangan luar negeri dan pengembangan citra produk; 

h.  mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan teknis bidang 

promosi  perdagangan  meliputi  promosi  perdagangan  dalam  negeri, 

promosi perdagangan luar negeri dan pengembangan citra produk; 

i. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis 

bidang promosi perdagangan meliputi promosi perdagangan dalam negeri, 

promosi perdagangan luar negeri dan pengembangan citra produk; 

j. mengoordinasikan  dan  melaksanakan  pemantauan,  pengendalian  dan 

evaluasi pelaksanaan promosi perdagangan dan pengembangan citra 

produk berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi; 

k.  melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

m. menyusun  laporan  hasil  pelaksanaan  tugas  kepala  bidang  promosi 

perdagangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan;dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 
 

1. SEKSI PROMOSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 
 

(1) Seksi Promosi Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Promosi Perdagangan dalam 

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis 
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promosi perdagangan dalam negeri.(2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : 

 

a. menyusun rencana kegiatan seksi promosi perdagangan dalam negeri 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan seksi promosi perdagangan dalam negeri untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis promosi 

perdagangan dalam negeri; 

g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis bidang promosi 

perdagangan dalam negeri; 

h.  mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi dan pembinaan teknis bidang 

promosi perdagangan dalam negeri; 

i. mengoordinasikan dan melakukan promosi perdagangan dalam negeri di 

wilayah dalam negeri lainnya; 

j. mengoordinasikan   dan   melakukan   pemantauan,   pengendalian   dan 

evaluasi kebijakan teknis bidang promosi perdagangan dalam negeri; 

k.  melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

m. menyusun   laporan   hasil   pelaksanaan   tugas   kepala   seksi   promosi 

perdagangan dalam negeri dan memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan 

n.  melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya.
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2. SEKSI PROMOSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI 
 

(1) Seksi Promosi Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Promosi Perdagangan dalam 

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis 

promosi perdagangan luar negeri. 

(2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : 
 

a.  menyusun  rencana  kegiatan  seksi  promosi  perdagangan  luar  negeri 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan seksi promosi perdagangan luar negeri untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 
 

naskah dinas; 
 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis promosi 

perdagangan luar negeri; 

g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis bidang promosi 

perdagangan luar negeri; 

h.  mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi dan pembinaan teknis bidang 
 

promosi perdagangan luar negeri; 
 

i. mengoordinasikan dan melakukan promosi perdagangan luar negeri di 

wilayah luar negeri; 

j. mengoordinasikan   dan   melakukan   pemantauan,   pengendalian   dan 

evaluasi kebijakan teknis bidang promosi perdagangan luar negeri; 

k.  melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan;
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m. menyusun   laporan   hasil   pelaksanaan   tugas   kepala   seksi   promosi 

perdagangan luar negeri dan memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan 

q.  melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 
 

3. SEKSI PENGEMBANGAN CITRA PRODUK 
 

(1) Seksi  Pengembangan  Citra  Produk  dipimpin  oleh  Kepala   Seksi   yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Promosi Perdagangan dalam 

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis 

pengembangan citra produk. 

(2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : 
 

a.  menyusun rencana kegiatan seksi promosi pengembangan citra produk 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan seksi pengembangan citra produk untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. menyiapkan   bahan   dan   melakukan   perencanaan   kebijakan   teknis 

peningkatan dan pengembangan citra produk; 

g.  mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis bidang pengembangan 

citra produk; 

h. mengoordinasikan  dan  melakukan  fasilitasi  dan  pembinaan  teknis 

peningkatan dan pengembangan citra produk; 

i. mengoordinasikan   dan   melakukan   pemantauan,   pengendalian   dan 

evaluasi kebijakan teknis bidang pengembangan citra produk; 

j.  melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 
 

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;



 

40 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2019 

 

k.  menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

l.   menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi pengembangan 
 

citra produk dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan;dan 

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 
 

 
 

G. UPTD BALAI PENGUJIAN  SERTIFIKASI MUTU BARANG 
 

1) Kepala    UPT    mempunyai    tugas    membantu    Kepala    Dinas    dalam 

mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis standarisasi dan 

pengendalian mutu. 

2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
 

melaksanakan fungsi: 
 

a.  perumusan kebijakan teknis pelaksanaan standarisasi dan pengendalian 

mutu; 

b.  pelaksanaan kebijakan teknis standarisasi dan pengendalian mutu; 
 

c.  pelaksanaan   evaluasi   dan   pelaporan   pelaksanaan   standarisasi   dan 

pengendalian mutu; 

d.  pelaksanaan administrasi UPT; dan 
 

e.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan 

fungsinya. 

3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
 

a.  menyusun  rencana  kegiatan  UPT  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanan 

tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c.  memantau,  mengawasi  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  dalam 

lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
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f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, 

perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT; 

g.  menyiapkan   dan   merumuskan   kegiatan   teknis   standarisasi   dan 
 

pengendalian mutu; 
 

h.  mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis standarisasi dan 

pengendalian mutu; 

i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis standarisasi dan 

pengendalian mutu; 

j. merencanakan  dan  merumuskan  kebijakan  teknis  bidang  sertifikasi 

komoditi/produk, sertifikasi kelembagaan, sertifikasi inspeksi serta kalibrasi 

dan standarisasi; 

k.  mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang setifikasi 
 

komoditi/produk,   sertifikkasi   kelembagaan,   sertifikasi   inspeksi   serta 

kalibrasi dan standarisasi; 

l. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang sertifikasi 

komoditi/produk, sertifikasi kelembagaan, sertifikasi inspeksi serta kalibrasi 

dan standarisasi; 

m. mengoordinasikan    dan    melaksanakan    monitoring,    evaluasi    dan 

pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang sertifikasi 

komoditi/produk, sertifikasi kelembagaan, sertifikasi inspeksi serta kalibrasi 

dan standarisasi; 

n. menyelenggarakan   dan   memberikan   bimbingan   teknis   sertifikasi 

komoditi/produk, sertifikasi kelembagaan, sertifikasi inspeksi serta kalibrasi 

dan standarisasi; 

o. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan teknis standarisasi dan pengendalian mutu; 

p.  melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan standarisasi dan 

pengendalian mutu; 

q.  menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 
 

perundang-undangan;



 

42 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2019 

 

r. menyusun laporan hasil pelakanaan tugas Kepala UPT dan memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

s.  menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 
 

1. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA 
 

(1) Subbagian  Tata Usaha dipimpin  oleh Kepala Subbagian yang mempunyai 

tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan 

pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, 

kepegawaian, dan keuangan dalam lingkup UPT. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
 

a.  menyusun  rencana  kegiatan  Subbagian  Tata  Usaha  sebagai  pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan lancer; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluai pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. melakukan  koordinasi  pelaksanaan  kegiatan  dalam  lingkungan  UPT 

sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrase pelaksanaan 

kegiatan; 

g.  melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT; 
 

h.  mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan 

informasi; 

i.   mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum; 
 

j.  mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hokum; 
 

k.  mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
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l.   mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketata usahaan; 
 

m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan 

tatalaksana; 

n.  mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; 
 

o.  mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan; 
 

p.  melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 

dan fungsi UPT; 

q.  menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha 

dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

s.  menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 
 

2.  KEPALA SEKSI PELAYANAN SERTIFIKASI 
 

(1) Seksi Pelayanan Sertifikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

membantu Kepala UPT dalam melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis sertifikasi komoditi/produk, sertifikasi kelembagaan dan 

sertifikasi inspeksi. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
 

a.  menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Sertifikasi sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkuangan Seksi Pelayanan Sertifikasi untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
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f. menyiapkan   bahan   dan   merumuskan   kebijakan   teknis   pelayanan 

sertifikasi; 

g.  menyiapkan   bahan   dan   melakukan   perencanaan   kebijakan   teknis 
 

pelayanan sertifikasi; 
 

h.  mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis pelayanan sertifikasi; 
 

i.   mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis pelayanan sertifikasi; 
 

j. mengoordinasikan     dan     melakukan     penyusunan     perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja; 

k.  mengoordinasikan dan melakukan pelayanan sertifikasi komoditi/produk; 
 

l.   mengoordinasikan dan melakukan sertifikasi kelembagaan; 
 

m. mengoordinasikan dan melakukan sertifikasi inspeksi; 
 

n. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan data sebagai bahan 

penyusunan informasi sertifikasi komoditi/produk, sertifikasi kelembagaan 

dan sertifikasi inspeksi; 

o.  mengoordinasikan   dan   melakukan   pemantauan,   pengendalian   dan 

evaluasi kebijakan teknis pelayanan sertifikasi; 

p.  melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

q.  menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

r. menyusun  laporan  hasil  pelaksanaan  tugas  Kepala  Seksi  Pelayanan 

Sertifikasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan; dan 

s.  menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 
 

3.  KEPALA SEKSI PELAYANAN KALIBRASI DAN STANDARISASI 
 

(1) Seksi Pelayanan Kalibrasi dan Standarisasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan penyiapan bahan 

dan pelaksanaan kebijakan teknis kalibrasi dan standarisasi. 

(2) Uraian tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
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a.  menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kalibrasi dan Standarisasi 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.  mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Pelayanan Kalibrasi Dan Standarisasi untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancanga, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugas; 
 

f. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijkan teknis pelayanan kalibrasi 

dan standarisasi; 

g.  menyiapkan   bahan   dan   melakukan   perencanaan   kebijakan   teknis 
 

pelayanan kalibrasi dan standarisasi; 
 

h.  mengoordinasikan  dan  melakukan  kebijakan  teknis  pelayanan  kalibrasi 

dan standarisasi; 

i. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis pelayanan kalibrasi 

dan standarisasi; 

j. mengoordinasikan     dan     melakukan     penyusunan     perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja; 

k.  mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kalibrasi; 
 

l. mengoordinasikan   dan   melakukan   standarisasi,   meliputi   perumusan 

standar, penerapan standar, pemasyarakatan standar  dan pengembangan 

standar; 

m. melaksanakan  pengolahan  data  sebagai  bahan  penyusunan  informasi 

kalibrasi dan standarisasi; 

n.  mengoordinasikan   dan   melakukan   pemantauan,   pengendalian   dan 

evaluasi kebijakan teknis pelayanan kalibrasi dan standarisasi; 

o.  melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

p.  menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 
 

perundang-undangan;



 

46 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2019 

 

q.  menyusun  laporan  hasil  pelaksanaan  tugas  Kepala  Seksi  Pelayanan 

Kalibrasi Dan Standarisasi dan memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

I.  UPTD BALAI PELAYANAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN 
 

(1) Kepala    UPT    mempunyai    tugas    membantu    Kepala    Dinas    dalam 

mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan logistik terkait 

dengan pergudangan dan distribusi. 

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

 

melaksanakan fungsi: 
 

a.  Perumusan   kebijakan   teknis   pelaksanaan   pelayanan   logistik   dan 

pergudangan; 

b.  Pelaksanaan   kebijakan   teknis   pelaksanaan   pelayanan   logistik   dan 

pergudangan; 

c.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan pelayanan 

logistik dan pergudangan; 

d.  Pelaksanaan administrasi UPT; dan 
 

e.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan 

fungsinya. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
 

a.  menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c.  memantau,  mengawasi  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  dalam 

lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, 

perlengkapan, kepegawaian , dalam lingkungan UPT; 
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g.  menyiapkan  dan  merumuskan  kebijakan  teknis  pelayanan  logistik  dan 

pergudangan; 

h.  mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan logistik 

dan pergudangan; 

i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pelayanan logistik 

dan pergudangan; 

j. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pelayanan umum 

bidang pergudangan dan logistik. 

k.  mengoordinasikan dan memberikan bimbingan teknis pergudangan dan 

logistik. 

l.   melaksanakan  pemantauan,  pengendalian,  dan  evaluasi  pelaksanaan 
 

kebijakan teknis pelayanan logistik dan pergudangan; 
 

m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga nonpemerintah dalam rangkka pelaksanaan pelayanan logistik 

dan pergudangan; 

n.  menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

o.  menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

p.  menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
 

dengan bidang tugasnya. 
 
 

1.  SUB BAGIAN TATA USAHA 
 

(1) Subbagian  Tata Usaha dipimpin  oleh Kepala Subbagian yang mempunyai 

tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan 

pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, 

kepegawaian, dan keuangan dalam lingkup UPT. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
 

a.  menyusun  rencana  kegiatan  subbagian  Tata  Usaha  sebagai  pedoman 

dalam pelaksanakan tugas; 
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b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. melakukan  koordinasi  pelaksanaan  kegiatan  dalam  lingkungan  UPT 

sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
kegiatan; 

g.  melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT; 
 

h.  mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan 

informasi; 

i.   mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum; 
 

j.  mengoordinasikan, dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum; 
 

k.  mengoordinasikan, dan melakukan pelayanan administasi keuangan; 
 

l.   mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan; 
 

m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan 

tatalaksana; 

n.  mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; 
 

o.  mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan; 
 

p.  melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi UPT; 

q.  menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

r.  menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha 
 

dan  memberikan  saran  pertimbangan  kepada  atasan  sebagai  bahan 

perumusan kebijakan; 

s.  menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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2.  KEPALA SEKSI PELAYANAN PERGUDANGAN 
 

(1) Seksi Pelayanan Pergudangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 

tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan penyiapan bahan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi pemanfaatan pergudangan dan peralatan 

pendukung lainnya. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Pergudangan   sebagai 

pedoman dalam pelaksanakan tugas; 

b.  mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan  Seksi  Pelayanan  Pergudangan  untuk  mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. menyiapkan   bahan   dan   merumuskan   kebijakan   teknis   pelayanan 

pergudangan; 

g.  menyiapkan   bahan   dan   melakukan   perencanaan   kebijakan   teknis 
 

pelayanan pergudangan; 
 

h. mengoordinasikan   dan   melakukan   kebijakan   teknis   pelayanan 

pergudangan; 

i. mengoordinasikan   dan   melakukan   pembinanan   teknis   pelayanan 

pergudangan; 

j. mengoordinasikan     dan     melakukan     penyusunan     perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi serta laporan kinerja; 

k.  mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan fasilitas pergudangan dan 
 

perlengkapan peralatan pendukung lainnya; 
 

l. melaksanakan  pengolahan  data  sebagai  bahan  penyusunan  informasi 

pergudangan dan perlengkapan peralatan pendukung lainnya; 

m. mengoordinasikan   dan   melakukan   pemantauan,   pengendalian   dan 

evaluasi kebijakan teknis pelayanan pergudangan; 
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n.  melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

o.  menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan 

Pergudangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan; dan 

q.  menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 
 

3. KEPALA SEKSI PELAYANAN DISTRIBUSI 
 

(1) Seksi Pelayanan Distribusi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

membantu Kepala UPT dalam melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan 

kebijakan  teknis  pelayanan  pemanfaatan  sarana  dan  prasarana  distribusi 

serta pemanfaatan gedung. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Pergudangan   sebagai 

pedoman dalam pelaksanakan tugas; 

b.  mendistribusikan  dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Pelayanan Distribusi  untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d.  menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e.  mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 

f. menyiapkan   bahan   dan   merumuskan   kebijakan   teknis   pelayanan 

distribusi; 

g.  menyiapkan   bahan   dan   melakukan   perencanaan   kebijakan   teknis 

pelayanan distribusi; 

h.  mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis pelayanan distribusi; 
 

i.   mengoordinasikan dan melakukan pembinanan teknis pelayanan distribusi; 
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j. mengoordinasikan     dan     melakukan     penyusunan     perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi serta laporan kinerja; 

k.  mengoordinasikan  dan  melakukan  pelayanan  pemanfaatan  sarana  dan 
 

prasarana distribusi, serta pemanfaatan gedung; 
l. melakukan pengolahan data sebagai bahan penyusunan informasi sarana 

dan prasarana distribusi; 
m. mengoordinasikan   dan   melakukan   pemantauan,   pengendalian   dan 

 

evaluasi kebijakan teknis pelayanan distribusi; 
 

n.  melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

o.  menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

p.  menyusun  laporan  hasil  pelaksanaan  tugas  Kepala  Seksi  Pelayanan 

Distribusi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan; dan 

q.  melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 
 

bidang tugasnya. 

2. Lingkungan Eksternal 

a. Pengaruh Inflasi 

Perkembangan perdagangan dalam negeri suatu wilayah dapat dilihat pada 

fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok, penting dan strategis sehari-hari yang 

tercermin dari tingkat inflasi yang berlaku selama periode tertentu.  Tingkat inflasi 

Sulawesi Selatan mewakili 4 Kota yaitu, Makassar, Parepare, Watampone dan Palopo.  
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Tabel 1. 3. Inflasi Nasional, Sulsel Dan Makassar Tahun 2013-2019 

TAHUN NASIONAL (%) SULSEL (%) Makassar (%)  

2013 8,38 6,22 6,24 

2014  8,36 8,61 8,51 

2015 3,35 4,48 5,18 

2016 3,02 2,94 3,37 

2017 3,61 2,95 3,73 

2018 3,13 3,22 3,35 

2019 2,72 2,35 2,43 

Sumber : BPS Sulsel Tahun 2019 

Indikator utama perkembangan perdagangan dalam negeri suatu wilayah dapat 

dilihat pada fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok, penting dan strategis sehari-hari 

yang tercermin dari tingkat inflasi yang berlaku selama periode tertentu. Oleh karena 

itu untuk melihat kinerja perdagangan dalam negeri di Sulawesi Selatan selama tahun 

2019 dapat dilihat pada tingkat inflasi di Sulawesi Selatan sebagai pusat perdagangan 

wilayah. Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan inflasi 

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 3,22 persen 

menjadi 2,35 persen tahun 2019. Penurunan inflasi disebabkan karena penurunan 

harga diluar 10 bahan komoditi utama Sulsel 

Pengendalian inflasi dilakukan dengan menjaga ketersediaan barang dengan 

memperhitungkan produksi dalam negeri, ekspor, impor dan stock serta kelancaran 

suplai dan distribusi dengan menciptakan sistem distribusi yang efisien dan efektif. 

Demikian pula apabila terjadi gejolak harga dipasaran, maka Bidang Perdagangan 

Dalam Negeri Dinas Disdag Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Dinas terkait, 

Distributor, Grosir,  Swalayan, Assosiasi Niaga/komoditi dan aparat keamanan dalam 

melakukan pasar murah, serta optimalisasi forum pengendalian Inflasi Sulawesi 

Selatan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2009.  

Laju inflasi di Tahun 2019 diperkirakan dibawah tekanan kenaikan harga bahan 

bakar minyak dan harga beberapa  jenis bahan pokok dan strategis,  seiring dengan 

kebijakan pemerintah memberikan stimulus pajak, penurunan suku bunga serta 
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program subsidi guna lebih menstabilkan bahan kebutuhan pokok, dan strategis 

lainnya. Ekspestasi terhadap inflasi tersebut sejalan dengan  aktivitas perekonomian 

daerah yang kondusif, adanya jaminan hukum, keamanan, jaminan investasi, serta 

pemenuhan hak dasar masyarakat.  

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan inflasi 

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana tingkat inflasi di 

Sulawesi Selatan sebesar 3,22 persen menjadi 2,35 persen tahun 2019. Laju inflasi 

dipengaruhi oleh penurunan 10 bahan komoditi utama Sulsel, sebagaimana dijelaskan 

pada tabel berikut:  

Tabel 1.4 Perkembangan Harga Bahan Pokok Dan Penting Masyarakat 
Di Sulawesi Selatan Tahun 2019 

NO 
NAMA BAHAN 
POKOK DAN 
SEJENISNYA 

TRIWULAN RATA-RATA 
JAN S.D. 
DES'19 I II III IV 

1 BERAS            

  - Medium           

    Jenis / merk …….. 9.576 
            
9.579 

            
9.725 

            
9.877 

            
9.690 

    Jenis / merk ……..  9.573 
            
9.543 

            
9.797 

            
9.992 

            
9.727 

  - Premium           

    Jenis / merk …….. 
          
10.955 

          
10.927 11.266 11.436 

           
11.146  

    Jenis / merk ……..  10.944 
          
10.927  

          
11.382 

          
11.613 

           
11.213 

2 GULA PASIR  11.995 12.232 
          
12.799  

          
12.789  

           
12.454  

3 MINYAK GORENG            

  - Curah 
          
10.847 

          
10.845 

          
10.684 10.802 

           
10.795 

  - Kemasan Sederhana 
          
11.000 

          
11.000                        11.000 

  - Kemasan premium 14.020  
          
14.000  

          
14.021 

          
14.000  

           
14.010  

4 TEPUNG TERIGU  
            
9.005  

            
8.988  

            
8.923 

            
8.959 

            
8.969 

5 DAGING  SAPI           

  - Paha Belakang 99.304  
          
100.000  

          
101.190  

          
99.927  100.106 

  - Paha depan 
          
98.764  

          
99.050 

          
100.135 

          
99.853 

           
99.451  

  - Sandung Lamur           -  -           -   -             -  
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  - Tetelan 50.334 
          
49.735  51.282 

          
50.151 

          
50.376 

  - Has Dalam 
         
108.811 110.872         

         
110.634  109.949 110.067 

  - Has Luar 
         
107.649  

     
109.385    

         
110.476 

         
109.949 

         
109.365 

6 DAGING AYAM           

  - Ayam broiler 27.927 27.969 24.255 27.755 26.977 

  - Ayam kampung 58.955 61.363 58.460 59.545 
           
59.548 

7 TELUR            

  - Ayam Broiler 
          
22.635 23.285 

          
23.108 23.684 23.178 

  - Ayam  Kampung 
 
33.307 33.826 32.431 32.362 32.982 

8 CABE MERAH :           

  - Keriting 15.734 24.258 37.713 25.124 
           
25.712  

  - Besar 14.899 
          
21.380  36.410 22.100 23.698 

9 CABE RAWIT           

  - Hijau 13.038 14.066 25.419 24.706 19.308 

  - Merah 15.610 14.524 30.056 33.016 23.302 

10 BAWANG MERAH 26.375 24.839 39.680 26.109 29.251 

11 BAWANG PUTIH           

  - Honan 21.186 37.540 30.320 27.809 29.214 

  - Kating           

12 SUSU KENTAL MANIS 
          
10.000  

          
10.000  

          
10.000  

          
10.000  

           
10.000  

  SUSU BUBUK 
          
42.704  

          
42.555 

          
42.668 

          
42.851 

           
42.695 

13 GARAM BERYODIUM           

  - Bata (250 gr)  -   -   -   -   -  

  - Halus 
            
9.849  9.708 9.731 9.891 9.795 

14 KACANG KEDELAI           

  - Ex Impor 12.621 12.558 12.729 12.818 12.682 

  - Lokal 12.597 12.417 12.634 12.806 12.614 

15 KACANG TANAH 24.590 24.616 24.361 24.485 24.513 

16 KACANG HIJAU 16.127 16.852 16.787 16.952 16.680 

17 
MIE INSTAN KARI 
AYAM 

            
2.500  

            
2.500  

            
2.500  

            
2.500  

            
2.500  

18 IKAN ASIN TERI 88.891 88.133 86.717 85.101 87.211 

19 IKAN KEMBUNG 21.325 23.842 22.374 25.327 23.217 
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20 KETELA POHON 5.000 5.010 5.000 5.000 5.003 

21 
IKAN SEGAR 
BANDENG 21.565 23.847 24.838 25.517 23.942 

  
IKAN SEGAR 
KEMBUNG 24.441 26.381 27.516 25.889 26.057 

  

IKAN SEGAR 
TONGKOL/TUNA/CAK
ALANG 

24.011 26.388 24.896 25.083 25.095 

22 

JAGUNG PIPILAN 
KERING (untuk 
pangan,bukan untuk 
pakan) 

6.000 5.979 6.000 6.000 5.995 

Sumber : Dinas Perdagangan Prov. Sulsel Tahun 2019 

Pengendalian inflasi dilakukan dengan menjaga ketersediaan barang dengan 

memperhitungkan produksi dalam negeri, ekspor, impor dan stock serta kelancaran 

suplai dan distribusi dengan menciptakan sistem distribusi yang efisien dan efektif. 

Juga dilakukan kerjasama dengan Dinas terkait, Distributor, Grosir, Swalayan, Assosiasi 

Niaga/komoditi dan aparat keamanan untuk melakukan operasi pasar.  

Untuk mendukung stabilitas harga telah dilaksanakan Pasar Murah  dan pasar 

lelang komoditi Agro. Pelaksanaan Pasar Murah  merupakan wujud implementasi 

rasa kepedulian Pemerintah Sulawesi Selatan dalam upaya membantu meringankan 

beban masyarakat berpenghasilan rendah dalam membeli barang kebutuhan pokok  

khususnya dalam meghadapi hari-hari besar keagamaan. 

Dalam upaya meningkatkan pembangunan sistim distribusi perdagangan dalam 

negeri yang mengaju pada kelancaran arus barang dan jasa telah dilaksanakan Pasar 

Lelang Komoditi Agro sebagai media untuk memfasilitasi bertemunya produsen dan 

pembeli melalui mekanisme transparansi harga, efesiensi pemasaran dalam 

mengembangkan potensi daerah serta meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, 

juga telah dilaksanakan pembangunan pasar desa maupun pasar kecamatan di 

Kab/kota untuk menunjang pemasaran barang maupun komoditi daerah. 

Dari data yang ada sudah dapat diketahui bahwa banyak pasar yang telah 

dibangun, telah rusak berat (tidak layak pakai), rusak berat (masih bisa dipakai dan 

perlu renovasi), rusak ringan (perlu perbaikan), pasar yang masih sangat layak pakai. 

Kementerian Perdagangan pada tahun anggaran 2019 telah mengucurkan anggaran 

pembangunan pasar melalui APBN melalui DAK dan Tugas perbantuan kepada 

beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan, dan sampai saat ini 
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pembangunan yang telah dilaksanakan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 

setempat. 

Tabel 1.5 Data Pasar Tradisionil/Rakyat Di Sulawesi Selatan Tahun 2019 

No Kab/Kota PASAR RAKYAT PASAR MODERN 

 Jumlah 

1 Bantaeng  23 11 

2 Barru 21 6 

3 Bone 81 27 

4 Bulukumba 45 35 

5 Enrekang 23 - 

6 Gowa 32 - 

7 Jeneponto 27 27 

8 Kep.Selayar 30 - 

9 Luwu Timur 36 4 

10 Luwu Utara 43 - 

11 Luwu 31 31 

12 Maros 35 33 

13 Pangkep 21 14 

14 Pinrang 42 25 

15 Sidrap 26 40 

16 Sinjai 51 13 

17 Soppeng 22 18 

18 Taklar 20 37 

19 Tana Toraja 38 5 

20 Toraja Utara 21 16 

21 Wajo 32 40 

22 Makassar 18 380 

23 Palopo 6 28 

24 Parepare 9 30 

Jumlah 733 820 

Sumber : Dinas Perdagangan Prov. Sulsel Tahun 2019 

b. Isu-Isu Strategis Global  

Ada beberapa hal penting menyangkut isu strategis yang bersifat global, yaitu : 

Pertama, dampak terjadinya krisis financial global saat ini terutama krisis Eropa 

dan Amerika disertai dengan penurunan harga-harga komoditas sebagai akibat 

melemahnya permintaan dunia, serta akibat perang dagang amerika dan china.  

Dampak lainnya dari krisis financial global yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi 

yang mengakibatkan terganggunya sektor rill,  maka perlu ditempuh langkah-langkah 

antisipatif dalam melindungi para pengusaha, eksportir dan para pelaku ekonomi 

lainnya yang melakukan transaksi dengan buyer luar negeri. 
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Kedua, Kesepakatan negara-negara anggota WTO (World Trade Organization) 

di putaran Uruguay menghasilkan kesepakatan yang antara lain berisi (1) Penyelarasan 

standar nasional dengan standar internasional agar tercipta transparansi dalam 

perdagangan internasional, (2) Menghilangkan hambatan-hambatan non tariff dan 

meniadakan rintangan-rintangan aktivitas perdagangan secara global. 

Ketiga, Penerapan AC-FTA yang dimulai pada tahun 2008 dan secara efektif 

berlaku 1 januari 2010 yang memberi peluang meningkatnya akses pasar ekspor ke 

China dengan tingkat tarif yang lebih rendah bagi produk-produk nasional. 

Keempat, Kesepakatan negara anggota APEC (Asia Pasific Economic 

Cooperation) tentang liberalisasi perdagangan dan investasi yang akan berlaku pada 

2010 untuk negara-negara maju dan tahun 2020 bagi negara-negara berkembang, hal 

ini juga didukung oleh adanya penerapan Toy Safety di Tingkat negara-negara APEC 

yaitu dengan cara menerapkan GRP (Good Regulatory Practices) 

Kelima, terbentuknya blok-blok perdagangan AFTA (ASEAN Free Trade 

Area) NAFTA (North America Free Trade Area), dan MEE. Perintisan saling 

keberterimaan produk ditingkat ASEAN melalui MRA (Mutual Recognation 

Arrangement) sektoral untuk memperlancar perdagangan barang dan jasa antar 

negara ASEAN. 

Keenam, menghadapi Asean Economic Community (AEC) tahun 2015 

dapat dijadikan sebagai opportunity bagi pengembangan pasar dalam negeri, ekspor 

dan invesment, apabila kita dapat mengakselerasikan dan meningkatkan berbagai 

keunggulan komparatif advantage menjadi keunggulan kompetitif dan kebijakan yang 

pro bisnis.  

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi 

Selatan, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang 

akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal yang tidak dapat dikontrol 

sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan 

peluang yang ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut berdampak secara langsung 

dan berdimensi waktu yang panjang yang akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, 

sehingga memerlukan perhatian khusus. Berikut beberapa kondisi yang dipandang 

dapat mempengaruhi yaitu : 
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1.  Perubahan Iklim dan Bencana Alam,  

Paradigma masa lalu menyebutkan bahwa masalah lingkungan global lebih 

banyak dipengaruhi faktor alam, seperti iklim, yang mencakup temperatur, curah 

hujan, kelembaban, tekanan udara dll. Belakangan mulai disadari bahwa aktifitas 

manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Sebagai gambaran 

bahwa penebangan hutan, mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara 

lokal. Ketika area hutan yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan 

lagi lokal tapi sudah berskala regional. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam 

yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan yang mengatasnamakan 

kesejahteraan hidup manusia tampaknya akan berdampak negatif terhadap 

keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan 

lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan 

global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk 

diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan 

Indonesia. Di Indonesia masih menghadapi tantangan besar di mana model 

pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan 

ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi 

sumberdaya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar di mana upaya 

mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari 

masih jauh dari yang diharapkan. Penyebab Pemanasan Global ini cukup kompleks, 

meliputi meningkatnya gas rumah kaca seperti CO2 dan Metana yang berasal dari 

Industri, Kendaraan bermotor dan mahluk hidup penghasil metana alamiah seperti 

bakteri. Selain itu juga terjadinya kerusakan hutan alami akibat alih fungsi hutan 

menjadi pemukiman, industri, Pertanian dan fungsi lainya. Sehingga luas hutan setiap 

tahunnya terus berkurang yang berakibat meningkatnya jumlah gas rumah kaca 

karena fungsi hutan sebagai paru-paru dunia berkurang.  

 

2.  Perdagangan Bebas,  

Globalisasi telah merambah hampir disemua ranah kehidupan masyarakat, baik 

itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, 

pendidikan dan lain-lain. Walaupun istilah globalisasi telah menjadi suatu kosakata 

yang umum, tetapi suka atau tidak suka,  masyarakat diseluruh pelosok dunia sekarang 
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ini telah hidup dalam suatu habitat global, transparan, tanpa batas, saling mengait 

(linkage), dan saling ketergantungan (interdependence). Skenario liberalisasi melalui 

perjanjian perdagangan bebas memberikan dampak keseluruh pelosok negeri. Contoh 

globalisasi yang nyata dirasakan saat ini seperti masuknya barang-barang impor dari 

China dan negara-negara ASEAN lainnya akan menyerbu sampai ke desa-desa. 

Indonesia sekarang ini berada didalam kondisi yang sangat terbuka dan sangat 

bersaing. Dengan diberlakukannya Perdagangan Bebas banyak memberi dampak 

terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dunia yang tanpa batas, keluar masuk barang 

yang intens serta interaksi dengan dunia luar disatu sisi memberikan dampak positif 

bagi perkembangan masyarakat melalui upaya peningkatan kualiatas dan inovasi 

produk lokal. Namun disisi yang lain, pemberlakuan ini dapat menambah penderitaan 

sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan. 

Mereka digiring kepada sebuah dunia dimana kekuatan pasar menjadi panglima. 

Hilangnya subsidi dan peranan dari negara dalam bidang ekonomi berdampak 

multiplayer effect pada kemiskinan yang meningkat dan akan mengarah pada 

tingginya angka kriminal. Hal ini mengakibatkan kerja keras pemerintah, yakni 

mengerjakan dua hal sekaligus, yakni perbaikan ekonomi dan sekaligus melakukan 

reformasi terhadap masalah-masalah sosial. Kondisi sosial ekonomi serta semua 

potensi yang ada pada masyarakat Sulawesi Selatan, diharapkan pemerintah dapat 

menempuh suatu kebijakan yang rasional untuk mengantar masuk dalam kancah 

perekonomian global. 

c. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Setelah melakukan analisis terhadap (1) permasalahan atau kendala  yang dihadapi 

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 

(2) peranannya dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang 

dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023, (3) Rencana 

Strategis Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, (4) potensi dan kondisi serta 

rencana pembangunan beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, dan (5) Rencana 

Tata Ruang dan Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS), khususnya Kawasan Strategi Nasional (KSN) Sorowako, serta 

memperhatikan lingkungan strategis yang berpengaruh, maka ditetapkan isu-isu starategis 
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yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023, sebagai berikut : 

1. Peningkatan jenis, volume dan nilai ekspor 

2. Perluasan pasar atau negara tujuan ekspor 

3. Pengendalian barang impor atas barang ekspor 

4. Melancarkan distribusi barang pokok dan strategis dan pengendalian inflasi 

5. Penguatan sarana distribusi dan sistim logistik. 

6. Pengaruh Krisis Ekonomi global (Jepang, Tiongkok, USA, Eropa) yang 

berdampak pada ekspor Sulawesi Selatan. 

7. Diversifikasi Produk dan Negara Tujuan Ekspor 

8. Adanya kesepakatan bilateral, regional dan mutilateral dibidang perdagangan 

Internasional (tarif, failitasi bisnis, investasi). 

9. Kebijakan pembatasan impor untuk barang sejenis. 

10. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan pengawasan barang/jasa 

beredar 

11. Meningkatkan dan memperlancar distribusi barang pokok dan strategi dan 

pengendalian inflasi melalui penguatan sarana distribusi (pasar) dan system 

logistik 

12. Peningkatan  promosi  dagang dan  industri melalui  sarana promosi seperti 

fasilitas sarana, pameran, temu bisnis, seminar dan sarana pelatihan untuk para 

pelaku dan calon pelaku bisnis. 

13. Peningkatkan kelembagaan dan tata laksana pelayanan melalui peningkatan 

kapasitas dan pendayagunaan aparatur, serta akuntabilitas pengelolaan 

keuangan.
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BAB II 

PERENCANAAN  KINERJA 

 

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil  

yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun secara sistematis dan 

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada 

atau yang mungkin timbul.  

Dalam rencana stratejik disusun visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, 

program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) 

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.  Visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi 

tersebut disusun dalam dokumen Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi 

Selatan 2018 - 2023 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 di mana setiap tahunnya 

dijabarkan kembali dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan  

mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kemampuan unit pelaksana.   

 

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN 

Rencana strategik sektor Perdagangan mengacu pada Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional yang  bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) dengan tetap memedomani Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN), sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004. PRJMD tersebut menjadi dokumen induk yang memuat arah kebijakan 

pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan 

Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 

2018-2023. 

a.  VISI 

Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-

2023 adalah sebagai berikut: 
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 “Sulawesi Selatan Yang  
Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter” 

 
Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, 

produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter.  Keempat pokok visi ini 

merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi 

pada tahun 2023 dimana terjelmakan Provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih 

dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta 

“Berkarakter”. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD 

Sulawesi Selatan 2018-2023 dapat dijabarkan sebagai berikut : 

INOVATIF  :  Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan men-

ciptakan gagasan baru,produk baru,dan layanan  baru dalam 

kerangka kepemerintahan yang baik sehingga terwujud 

Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”. 

KOMPETITIF  : Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia 

(SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi 

Selatan yang “sehat dan cerdas” 

PRODUKTIF :  Kondisi perekonomian yang berkemampuan  menghasilkan 

produk barangdan jasa yang berdaya saing sehingga 

terwujudSulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”. 

INKLUSIF :   Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan 

partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah 

serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud 

Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.  

 

BERKARAKTER :   Kondisi penyelenggaraan pem-bangunan Sulawesi Selatan yang 

dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat 

sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”. 

MISI 
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Berdasarkan Visi Utama Tersebut, Maka dijabarkan 5 Misi Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023, Yaitu : 

 
1.  Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani, Inovatif, dan Berkarakter. 

 

2.  Peningkatan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Aksesibel. 
 

3.  Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Produktif. 
 

4.  Pembangunan Manusia Yang Kompetitif dan Inklusif. 
 

5.  Peningkatan Produktivitas dann Daya Saing Produk Sumber Daya Alam    
Yang Berkelanjutan. 

 
Adapun  Misi  yang  terkait  dengan  tugas  dan  fungsi  Dinas  Perdagangan 

 

Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah: 
 

1.  Misi Ke Satu :  Pemerintahan  Yang  Berorientasi  Melayani,  Inovatif,  dan 
 

Berkarakter. 
 
Tujuan              : Mewujudkan  Birokrasi  Pemerintahan  yang  melayani 

                                                                            Secara Efisien dan Efektif 

         Sasaran             : Terwujudnya  Birokrasi  Pemerintahan  yang  melayani  

                                    Secara Efisien dan Efektif. 

                   Strategi             : Mewujudkan  Birokrasi  Pemerintahan  yang  melayani 

secara Efisien dan Efektif melalui pelaksanaan program 

Baruga Pelayanan Masyarakat, Manajemen Pemerintahan         

Berbasis Kinerja, Penguatan Monitoring Evaluasi, dan 

Pemerintahan yang Transparan Berbasis Informasi 

Teknologi. 

         Arah Kebijakan  :  Aparatur  Sipil  Negara  Yang  Memiliki  Kapasitas  dan         

Keteladanan dalam Birokrasi Melayani Berbasis Teknologi 

Informasi. 

2.  Misi Ke Tiga :  Pembangunan Pusat – Pusat Pertumbuhan Ekonomi baru 
Yang Produktif. 

 

          Tujuan             :  Menurunnya Kesenjangan Antar Daerah, Wilayah, dan 
 

                                    Kesejahteraan Masyarakat. 
 

          Sasaran           :  Turunnya  Kesenjangan  Antar  Daerah,  Wilayah,  dan 
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                                    Kesejahteraan Masyarakat. 
 

          Strategi  :  Menurunkan Kesenjangan Antar Daerah, Wilayah dan 

Kesejahteraan  Masyarakat  Melalui  Pelaksanaan Program 

  : Pemetaan Wilayah Pertumbuhan Ekonomi Baru; 

Pengembangan Sektor Unggulan Ekonomi Berbasis 

Keunggulan Wilayah; Peningkatan kapasitas SDM Yang 

Menunjang Sektor Unggulan Ekonomi; Peningkatan 

kesejahteraan Petani Dan Nelayan; Dan Pengembangan 

Destinasi Wisata Unggulan Sulawesi Selatan. 

          Arah Kebijakan   : Pemerataan      Pertumbuhan      Ekonomi      Berbasis  
 

                                   Keunggulan Wilayah (Pewilayahan Komoditas Plus). 
 

3.  Misi Ke Lima  : Peningkatan Produktifitas Dan Daya Saing Produk 

Sumber Daya Alam Berkelanjutan. 

          Tujuan             : Terkelolanya  Sumber  Daya  Alam  Sulawesi  Selatan Secara   

Optimal Yang Mampu Mendukung Daya Saing tanpa 

Mengabaikan Kelestarian Daya Dukung Lingkungan 

Hidup. 

         Sasaran              : Terkelolanya  Sumber  Daya  Alam  Sulawesi  Selatan 

Secara Optimal Yang Mampu Mendukung Daya Saing 

tanpa Mengabaikan Kelestarian Daya Dukung 

Lingkungan Hidup. 

         Strategi             :  Mengelola Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Secara 

Optimal Yang Mampu Mendukung Daya Saing Tanpa 

Mengabaikan  Kelestarian  Dan  Daya  Dukung 

Lingkungan Hidup Melalui Pelaksanaan Program : Tata 

Kelola  Sumber  Daya  Alam  Dengan  Memperhatikan 

Daya Dukung    Alam;    Peningkatan    Pengetahuan 

Budidaya Masyarakat; Diverifikasi Produk; Peningkatan 

Kualitas Dan Daya Saing Hasil Sektor Unggulan Ekonomi; 
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dan Perbaikan Tata Niaga Dan Perluasan Pangsa Pasar 

Produk Unggulan Ekonomi. 

         Arah Kebijakan   :  Revitalisasi  Petik  –  Olah  –  Jual  Yang  Didukung   

                                    teknologi. 

 

b. STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM 

1. Strategi dan Arah Kebijakan 

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif 

tentang bagaimana Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 

tujuan dan sasaran dalam Renstra dengan efektif dan efisien.  

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana 

sasaran akan dicapai. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya 

diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk 

menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu 

pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk 

menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran 

pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi 

pencapaian target sasaran.  

Rumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk 

menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas 

pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan 

rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran 

jangka menengah daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun program dan 

kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) bagi Dinas Perdagangan, 

sebagaimana dipaparkan pada table berikut; 
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Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 
 

VISI : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, 
 

INKLUSIF DAN BERKARAKTER 

MISI I : PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI MELAYANI, INOVATIF, DAN 

BERKARAKTER 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1 Mewujudkan 1 Meningkatnya 1 Penataan Dan 1 Peningkatan 

kelembagaan kualitas Penguatan Kapasitas 

pemerintahan kesekretariatan Organisasi Dan Kelembagaan Dan 

daerah yang dengan Manajemen SDM Pelayanan, 

berakhlakul mengarahkan Aparatur Serta Aparatur  Serta 

karimah dengan aparatur pada Penyempurnaan Sistem Pelaporan 

efektif, efisien, pencapaian Sistem Dan Kinerja Dan 

transparan, kinerja Pelayanan Dan Keuangan 

akuntabel, dan penyelenggaraan Pelaporan  

sumber daya pemerintahan   

aparatur    

berintegritas,    

berkompetensi    

serta melayani    

masyarakat    

MISI III : PEMBANGUNAN PUSAT – PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU 
 

YANG PRODUKTIF 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1 Meningkatkan 1 Meningkatnya 1 Peningkatan 1 Peningkatan 

Volume Dan Nilai Volume Dan Nilai Kualitas Sarana, Kualitas Melalui 

Ekspor        Serta Ekspor  Serta Prasarana, Sertifikasi Produk, 

Mengendalikan Terkendalinya Pelaku Dan Pengembangan 

Barang Impor Barang Impor Pengawasan SDM Pelaku Ekspor 

 
 

     Ekspor Dan 

Impor 

 Dan Impor, 

Penguatan 

Lembaga Sertifikasi 

Mutu Serta 

Pengawasan Impor 
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  2 Meningkatkan 

Kerjasama 

Perdagangan 

Internasional 

2 Peningkatan 
Promosi Dan 
Informasi Pasar 
Ekspor 

2 Peningkatan 
Prekuensi Pameran 
Dan Misi Dagang 
Di Negara Tujuan 

Ekspor Utama 

MISI V : PENINGKATAN PRODUKTIFITAS DAN DAYA SAING PRODUK SUMBER 
 

DAYA ALAM BERKELANJUTAN 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1 Memperlancar 

Distribusi Barang 

Pokok Dan 

Strategis Dan 

Mengendalikan 

Inflasi Dibawah 

Inflasi Nasional 

1 Meningkatnya 

pangsa pasar 

dalam negeri, 

efisiensi dan 

efektivitas 

sistem 

distribusi 

daerah, serta 

wirausaha 

baru sektor 

perdagangan 

1 Peningkatan 

Kualitas Sarana 

Dan Prasarana 

Serta Sistem 

Distribusi Barang 

1 Pembangunan Dan 

Penataan Pasar, 

Pengembangan 

Sistem Pelelangan 

Serta Pengawasan 

Distribusi Barang. 

2 Memberikan 
Perlindungan 

Kepada 
Konsumen Dan 
Kepastian Hukum 
Bagi Konsumen 
Serta 
Pengamanan 
Barang Beredar 

2 Terciptanya 

Perlindungan 

Konsumen   Dan 

Kepastian 

Hukum Produsen 

Serta Keamanan 

Barang Beredar 

2 Peningkatan 
Kualitas 
Pengawasan 
Barang Beredar 
Serta 

Kelembagaan 
BPSK 

2 Peningkatan 
Pelaksanaan 
Pengawasan 
Barang Beredar 
Serta Penguatan 

Kelembagaan Serta 
Sosialisasi BPSK 

 

2. Program Kerja APBD Tahun 2019 

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional 

(Program Prioritas) 

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor (Program Prioritas) 

3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

5. Program Pengembangan Citra Produk 

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
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7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

8. Program Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi 

Kinerja 

B.  RENCANA KERJA  (PENETAPAN INDIKATOR KINERJA) 

1.  Rencana Kerja Tahun 2019 

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas  Perdagangan menyusun 

Rencana Kerja ( RENJA ) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang 

meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung ( sub kegiatan ) untuk mencapai 

sasaran hasil program induknya , dan dirinci menurut sasaran output dan 

outcome. 

 Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 disusun Rencana Kerja 

(performance plan) setiap tahunnya. Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk tahun 

2019 yang merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan 

sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.  

Untuk Tahun 2019 Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan 

serangkaian kegiatan dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD 

Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN (Dana Dekonsentrasi) dari Kementerian  

Perdagangan. Dana yang yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan 

dialokasikan pada 8 (Delapan) program yang terinci dalam 38  kegiatan,  

Dengan rincian sesuai tabel berikut : 

 
I. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur  dengan 

kegiatan: 

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama 

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan 

Jabatan/Dinas 

3. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 
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II. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: 

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

2. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 

3. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan 

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

6. Penyediaan Makanan dan Minuman 

7. Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran 

8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 

III. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi 
Kinerja  

1. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 

2. Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 

Perangkat Daerah 

3. Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan 

4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 

5. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 

IV. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor (Prioritas): 

1. Pemantauan dan Pengendalian Impor 

2. Pembinaan Gerakan Peningkatan Ekspor 

3. Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Internasional 

4. Pengembangan dan Penerapan Penilaian Kesesuaian SNI 

5. Penatausahaan UPT BSPM 

V. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

1. Pelaksanaan Sistem Resi Gudang 

2. Database Perkembangan Harga dan Stok Bapokting 

3. Pelaksanaan Pasar Murah 

4. Pengembangan Usaha Perdagangan 

5. Pengelolaan Gedung Ballroom CCC 
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6. Pengelolaan Pusat Distribusi Regional (PDR) Makassar 

7. Pengembangan Pasar Tradisional Modern Pare-Pare Jompie 

8. Penyusunan Data Base Sarana Perdagangan 

9. Rapat Koordinasi dan Identifikasi Bapok Menjelang HBKN 

VI. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Perdagangan 
Internasional (Prioritas)  

1. Promosi Produk Ekspor dan Unggulan Daerah 

2. Misi Dagang Dalam dan Luar Negeri 

VII. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan  

1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 

2. Penyelenggaraan dan Pembinaan BPSK dan LPKSM 

3. Peningkatan Pengawasan Tertib Niaga 

4. Penyelenggaraan Aksi Perlindungan Konsumen 

VIII. Program Pengembangan Citra Produk Perdagangan  

1. Peningkatan Pemasaran Komoditi Ekspor 

Ke Delapan Program tersebut ditetapkan dalam Renstra untuk tahun anggaran 

2019 yang disesuaikan dengan penetapan indikator kinerja dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019 (terlampir). 

Sedangkan dana yang bersumber dari APBN Departemen Perdagangan 

dialokasikan pada 2 (dua) Program 2 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:  

 

Tabel 2.1 Program dan Kegiatan APBN DISDAG TA. 2019 

NO FUNGSI/SUB FUNGSI/PRGRAM/KEGIATAN  ANGGARAN (RP) 

I SUB FUNGSI PERDAGANGAN 3.489.017.000,- 

A Program Peningkatan Perdagangan Luar 

Negeri 

1.133.256.000,-  

1 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri 

Daerah 

1.133.256.000 
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2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 
 

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja , Dokumen Perjanjian Kinerja , merupakan 

suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara 

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada 

sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Program Pengembangan Perdagangan 

Dalam Negeri 

2.007.925.000,- 

1 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Dalam 

Negeri Daerah 

2.007.925.000,- 
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Tabel 2.2 

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

 

 
 

3.   Faktor Kunci Keberhasilan Dan Asumsi 

Salah satu tahapan dalam proses manajemen adalah menyusun faktor penentu 

keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi 

kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh yang berasal dari dalam maupun 

dari luar organisasi. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada 

kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan, 

mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.  

Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan 

mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu 

keberhasilan.  

Penilaian pencapaian visi dan misi, maka Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi 

Selatan menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors). Faktor 
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penentu ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisa faktor lingkungan strategis 

melalui pendekatan SWOT (strengthening, weakness, oppurtunity, threat), sebagai 

berikut :  

1. Terciptanya sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai good 

governance serta terwujudnya sistem pemerintahan yang efisien, efektif, dan 

profesional. 

2. Keterpaduan program sektor Perdagangan dan interkoneksitas antar sektor 

yang terkait dengan rantai bisnis mulai dari suplai,  input,   processing,  output   

dan costumer yang mampu menciptakan produktivitas yang tinggi serta 

berdaya saing global. 

3. SDM pelaku bisnis mempunyai keterampilan teknis dan manajerial serta 

memilki prilaku bisnis yang beriorentasi kepada pelanggan dan jaringan kerja 

yang luas. 

4. Penyebaran informasi perdagangan dan jasa serta adanya system distribusi 

barang dan jasa secara efektif dan efisien agar dapat menjamin kelancaran 

distribusi barang secara transparan. 

5. Tersedianya anggaran dan sarana yang memadai sesuai tingkat kebutuhan 

minimal organisasi. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS  KINERJA 

 

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan 

tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak 

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban 

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai tugas pokok dan fungsi 

serta kewenangannya, berkewajiban untuk menyampaikan akuntabilitas 

penyelenggaraan kepemerintahan di bidang industri dan perdagangan secara tertulis 

setiap berakhirnya tahun anggaran.   

Dalam penilaian akuntabilitas tersebut diperlukan pengukuran kinerja, yaitu 

suatu instrumen manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan 

dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja menjadi jembatan antara perencanaan strategis 

dan akuntabilitas. 

 

A. Pengukuran  Kinerja  Kegiatan (PKK) 

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan 

strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan 

yang ditetapkan 

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana 

kinerja Program Utama yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja organisasi. 

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja 

(performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa 

mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak 

eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah 
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ditetapkan. Ikhtisar pengukuran kinerja kegiatan dapat dilihat pada Formulir 

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). 

Pengukuran kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan 

dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan pada Rencana 

Strategis 2018 - 2023 dan Rencana Kerja Tahun 2019 yang juga tertuang dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019. Penetapan Indikator 

Kinerja Kegiatan, meliputi: 

a. Masukan (inputs), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 

b. Keluaran (outputs), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari 

suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. 

c. Hasil (outcomes), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfung-sinya 

kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). 

d. Manfaat (benefits), adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari 

pelaksanaan kegiatan. 

e. Dampak (impacts). adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun 

negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah 

ditetapkan. 

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengetahui persentase tingkat 

capaian tiap-tiap indikator kegiatan, dengan membandingkan realisasi terhadap 

rencana (target) yang ditetapkan. Perhitungan dilakukan dengan mengunakan salah 

satu dari rumus berikut, tergantung karakteristik indikatornya, yaitu: 

Rumus 1: 

 

Rumus 2: 

 

 

Persentase pencapaian 

rencana tingkat capaian 

Realisasi 

Rencana 

X 100 % = 

Persentase pencapaian 

rencana tingkat capaian 

Rencana  – (Realisasi – Rencana) 

Rencana 

X 100 % = 
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Rumus Pertama digunakan untuk mengukur terhadap pencapaian fungsi tujuan 

maksimisasi, sedangkan Rumus Kedua digunakan untuk mengukur pencapaian fungsi 

minimisasi. Rumus tersebut digunakan untuk mengukur semua kegiatan Dinas 

Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019. Dan dengan 

menggunakan rumus tersebut, diperoleh hasil pengukuran rata-rata terhadap 38 

kegiatan APBD Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan seperti tersaji pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.1. Capaian Kinerja 
Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2019 

 

Hasil pengukuran tingkat pencapaian rata-rata menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan memperlihatkan efektivitas anggaran 

karena capaiannya baik terhadap penyerapan anggaran.  

I. Permasalahan 

a. UPTD Balai Pelayanan Distribusi Perdagangan (BPDP) 

Penurunan PAD pada UPTD Balai Pelayanan Distribusi Perdagangan 

(BPDP) disebabkan karena adanya sarana dan prasarana gedung yang masih 

kurang memadai, kurangnya promosi serta sosialisasi melalui media cetak dan 

elektronik, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang 

memadai. 

NO TARGET REALISASI % CAPAIAN KATEGORI

1 4 5 6 7

1
Terlaks ananya koordinas i dan pengawas an barang beredar dan 
jas a Barang Dalam Keadaan Terbungkus  (BDKT) dan non BDKT di 
S uls el

P engawas an Barang Beredar dan J as a 220.000 Unit 98.023 Unit 40,56 Kurang Baik

2
Pembinaan dan Fas ilitas i P embentukan Badan Penyeles aian 
S engketa Kons umen (BPS K) Kab/Kota

P embinaan dan Pengembangan BPS K 2 BPS K
2 BP S K 1 00 S angat Baik

3 Meningkatkan Kerjas ama P erdagangan Internas ional
Kerjas ama Antara Pemerintah dan 
Lembaga Dunia Us aha

2 MOU
2 MOU 1 00 S angat Baik

4 Peningkatan Nilai E ks por Bers ih S ulS el Nilai E ks por Bers ih S ulS el US $ 63.745.788 US $ 59.970.000
94,08 S angat Baik

5 Terkendalinya nilai impor dari nilai eks por
P eningkatan E ks por S uls el dan 
P engendalian Impor

1 0 % E ks por,            
0,5% Impor

8,09 % E ks por,            
8% Impor

80,90 % E ks por,            
Baik

6 Terjaminnya produk s es uai dengan s tandar S NI IS O 1 7025:2008
Meningkatnya P roduk s es uai dengan 
S tandar S NI IS O

20 S ertifikat 20 S ertifikat 1 00 S angat Baik

INDIKATOR KINERJA

3

SASARAN STRATEGIS

2
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b. UPTD Balai Pengujian dan Standarisasi Mutu Barang (BPSMB) 

Penurunan PAD pada UPTD Balai Pengujian dan Standarisasi Mutu 

Barang (BPSMB) disebabkan karena jumlah sumber daya manusia (SDM) 

yang belum memadai, terbatasnya sarana dan prasarana, masih kurangnya 

ruang lingkup akreditasi dan kemampuan sertifikasi, Biaya perolehan sertifikat 

akreditasi, sertifikasi dan pemeliharaan sistem manajemen mutu dari Komite 

Akreditasi Nasional (KAN) dan Koordinasi antar lembaga pengawas mutu 

seperti Bea Cukai dan Administrator Pelabuhan belum berjalan secara efektif. 

c. Sekretariat 

1.  Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal. 

2. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang 

bersertifikat. 

3. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan 

program dan kegiatan Bidang dan UPT Dinas Perdagangan belum optimal. 

4. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Perdagangan yang terintegrasi 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

5. Peran aktif Dinas Perdagangan belum optimal sebagai perpanjangan tangan 

gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah masih perlu ditingkatkan 

d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri 

1.  Akses pasar dan jaringan pemasaran yang masih perlu ditingkatkan 

2.  Infrastruktur perdagangan masih sangat perlu dukungan dari pemerintah 

3.  Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan 

konsumen masih kurang; 

4.  Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor; 

5. Terbatasnya informasi pasar ekspor dan pengetahuan tentang teknis ekspor. 

6. Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk 

dalam negeri; 

7.  Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestic. 
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e. Bidang Perdagangan Luar Negeri 

   1.  Faktor Internal 

 Penetapan target indikator kinerja sasaran tahun 2019 belum optimal 

dan masih lebih bersifat output dari pada outcome, sehingga dari hasil 

pengukuran pencapaian indikator kinerja sasaran belum 

memperlihatkan berfungsinya kegiatan pembinaan yang diterima oleh 

penerima layanan meskipun pada kenyataannya bahwa output telah 

bekerja. 

 Terbatasnya sumber data yang komprehensif dan realtime, hanya 

terbatas pada sumber data yang diolah sesuai dengan dokumen  yang 

di terbitkan oleh Bidang Perdagangan Luar Negeri, salah satunya 

dokumen Surat Keterangan Asal (SKA), sehingga penyajian data ekspor 

secara   komprehensif belum dapat direalisasikan. Data ekspor yang 

tidak menggunakan SKA belum bisa didapatkan secara real time.  

 Keserasian dan sinergitas program antar perangkat pelaksana belum 

optimal, sehingga pembinaan belum sepenuhnya terfokus pada 

komoditas unggulan yang disepakati untuk dibina. 

 Belum berfungsinya secara optimal sistem informasi yang ada sehingga 

tingkat layanan pada dunia usaha dalam aspek informasi teknologi 

industri, peluang dan tantangan pasar masih relatif rendah. 

   2. Faktor Eksternal   

 Sinergitas perencanaan lintas sektor belum optimal sehingga program 

kerja untuk mangantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis 

dan hambatan-hambatan dari sektor hulu hingga ke hilir belum optimal 

dan komprehensif. 

 Sinergitas antara program pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota 

sehingga pelaksanan kegiatan pembinaan kurang efisien yang 

selanjutnya juga berdampak pada pencapaian sasaran yang kurang 

efektif. 

 Ekspor Sulawesi Selatan masih didominasi oleh komoditi primer (hasil 

tambang dan pertanian) yang masih tergantung pada kondisi alam dan 

belum didukung oleh sektor produksi secara optimal. 
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 Sebagian besar produk ekspor Sulawesi Selatan masih melalui 

Pelabuhan/Bandar Udara Surabaya dan Jakarta sehingga masih terjadi 

inefisiensi waktu dan biaya (Direct Call dan Direct Flight belum 

maksimal) 

f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 

1.  Sumber daya aparatur pengawas masih sangat terbatas 

2.  Banyaknya produk yang perlu diawasi yang belum berstrandar nasional 

indonesia (SNI) 

3.  Penetapan prosedur pengawasan untuk berbagai jenis produk masih 

perlu di sempurnakan 

4.  Masih perlu ditingkatkan kepada pelaku industri, perdagangan untuk 

mencantumkan label informasi kualitas produknya 

5.   Pada produk tertentu yang membutuhkan akses laboratorium masih 

  sangat terbatas 

6.  Masih terbatasnya kerjasama pengawasan antar instansi dan lembaga 

perlindungan konsumen 

g. Bidang Promosi Perdagangan  

1.  Masih kurangnya promosi produk/UKM kepada konsumen  

2.  Masih kurangnya kerjasama antara pelaku UKM dengan calon pembeli 

3.  Masih terbatasnya akses pasar dalam negeri dan luar negeri 

4.  Masih rendahnya kuantitas produk komoditi ekspor 

6.  Masih terbatasnya kerjasama antar instansi dan lembaga  

II. Solusi  

1. Perlu adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulsel untuk dapat 

menggunakan gedung Ballroom CCC, PDR dan pasar tradisional modern, 

perlu adanya perbaikan maupun pemeliharaan sehingga dapat 

meningkatkan minat masyarakat dalam penyewaan gedung ballrom CCC, 

PDR dan pasar tradisional modern serta diperlukannya promosi dan 

sosialisasi melalui melalui media cetak dan elektronik. 
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2. Perlu dilakukan perekrutan personil dengan kualifikasi yang relevan sesuai 

dengan ISO, peningkatan kompetensi personil, serta dalam pengawasan 

dan pengendalian mutu barang koordinasi antar Bea Cukai dan Otoritas 

Pelabuhan perlu ditingkatkan sehingga produk tersebut tersertifikasi dan 

dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD, mengadakan 

peralatan baru, sarana prasarana dan pendukung labiratorium lainnya yang 

dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas laboratorium. 

3. Meningkatkan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan 

program pembinaan lintas sektor, koordinasi antara pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota, termasuk dengan dunia usaha, serta meningkatkan 

keserasian dan sinergitas pembinaan antara perangkat pelaksana dalam 

lingkup Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

4. Mendorong dan mengembangkan infrastruktur serta penciptaan iklim usaha 

yang kondusif yang dapat meningkatkan daya saing wilayah untuk menarik 

minat investor pada sektor industri terutama yang berorientasi ekspor, 

sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekspor pada komoditi primer. 

5. Diversifikasi komoditi ekspor dan negara tujuan ekspor 

6. Penataan dan pengembangan sistem informasi industri dan perdagangan 

yang dapat melahirkan data dan informasi yang akurat untuk penyusunan 

program dan rencana pembinaan serta berfungsi sebagai sumber informasi 

yang efisien dan efektif bagi dunia usaha. 

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang mempunyai kompetensi, 

baik melalui pelatihan (training) maupun pembelajaran organisasi (learning 

organization).  

B. Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Sumber pembiayaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan 

Provinsi Sulawesi Selatan adalah bersumber dari dana APBD Provinsi Sulawesi Selatan 

dan dana APBN. Dinas Perdagangan memperoleh pendapatan daerah  dari  retribusi: 

sewa Laboratorium, pelayanan laboratorium pengujian mutu barang. 
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Ekstensifikasi cakupan pelayanan pengujian mutu barang dilaksanakan dengan 

meningkatkan akreditasi laboratorium penguji serta pengawasan mutu barang ekspor 

dan antar pulau.   

1. Target  Dan  Realisasi  Pendapatan Daerah 

Target dan Realisasi  Pendapatan Daerah Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi 

Selatan bersumber dari Restribusi Jasa Umum dan Restribusi Jasa Usaha meliputi 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) dan Retribusi Penjualan Produksi 

Usaha Daerah. 

Adapun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perdagangan provinsi 

Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2011 - 2019 adalah dapat dilihat dalam 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 Target dan Realisasi PAD Tahun 2011-2019 

TAHUN TARGET (Rp) 
REALISASI 

(Rp) 

REALISASI 

(%) 

2011 8.168.634.000 4.730.378.384 58% 

2012 7.457.544.000 4.859.271.870 65% 

2013 5.200.000.000 5.307.683.720 102,07 % 

2014 6.600.000.000 4.171.464.820 63,20 % 

2015 7.000.000.000 4.610.598.177 65.87 % 

2016 7.051.110.000 5.996.614.980 85,04% 

2017 5.486.100.000 4.531.645.053 82,60% 

2018 4.000.000.000 3.361.370.470 84,03 % 

2019 4.484.916.400 3.848.484.868 85,81 % 

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 sebesar Rp 3.848.484.868 

atau 85,81 % dari target penerimaan sebesar Rp 4.484.916.400. 

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi namun tidak mencapai nilai 

optimal Penurunan PAD disebabkan karena : 

a) UPTD Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu (BSPM)  :  
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 Penurunan PAD pada UPTD BPPSMB dari target yang telah ditetapkan  sebesar 

Rp. 4.000.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 3.898.429.893,- atau 

92,48% disebabkan berlakukannya bea keluar biji kakao menyebabkan 

menurunnya realisasi ekspor sehingga berpengaruh terhadap permintaan 

sertifiikasi komoditas ekspor biji kakao dan proses akreditasi atau sertifikasi 

membutuhkan waktu yang cukup lama (± 9 bulan) sehingga mempengaruhi 

produktivitas pelayanan sertifikasi dan beralihnya pengusaha ke komoditi lain.  

koordinasi antar lembaga pengawas mutu seperti Bea Cukai dan Administrator 

Pelabuhan, belum berjalan secara efektif, sehingga masih ada beberapa 

produk/komoditi Sulawesi Selatan yang di Ekspor atau diantar pulaukan, tidak 

dilakukan pengawasan mutu . kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif 

biaya sertfikasi. 

 

b) UPTD Balai Pelayanan Distribusi Perdagangan (BPDP) :  

 Penurunan PAD pada UPTD BPDP dari target yang telah ditetapkan  sebesar 

Rp. 482.250.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 147.355.475,- atau 30,56% 

disebabkan karena adanya pembangunan hotel yang mengakibatkan lahan 

ballroom CCC menjadi rusak karena banyaknya mobil proyek yang keluar 

masuk area ballroom, bencana alam angin kencang yang mengakibatkan atap 

ballroom mengalami kerusakan (bocor) dan kurangnya sarana publikasi, dan 

sarana transportasi umum ke lokasi ballroom. 

C. Pengelolaan Belanja Daerah 

a) Kebijakan Umum Keuangan Daerah 

Kebijakan Umum Keuangan daerah diarahkan pada kebijakan belanja pegawai, 

belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kebijakan tersebut disesuaikan 

dengan kebijakan umum APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019. 

b) Target dan Realisasi belanja 

Pencapaian sasaran kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 

dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan pada 
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Rencana Strategis 2018 - 2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang juga 

tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019.  

 

Pada urusan Perdagangan terdapat 8 program dan 38 Kegiatan, yaitu : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

Dengan Total Anggaran Rp. 2.493.242.000,-. Telah terealisasi 

sebesar Rp. 2.331.216.958,- (93,51%) dan Fisik (100%). 

Pada Tahun 2019 Program Ini Dialokasikan Anggaran Sebesar Rp. 

2.493.242.000,- Adapun Realisasi Keuangannya Sebesar Rp. 2.331.216.958,- 

Atau Sebesar 93,51% Dengan Realisasi Fisik 100%, Sasaran Programnya 

Adalah Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dari Program Ini 

Dihasilkan : Koordinasi Program Pemerintah Dan Masyarakat Dunia Usaha Pada 

24 Kab/Kota Serta Konsultasi Dengan Kementrian Perdagangan, Tersedianya 

Jasa Pelayanan Administrasi, Jasa Persuratan, Jasa Listrik, Jasa Air, 

Komunikasi, Jasa Peralatan Kantor Dan Bahan Logistic Selama 1 (Satu) Tahun. 

Yang terdiri dari 8 kegiatan : 

 
1) Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air Dan Listrik, dengan 

Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 470.692.000,-. Telah terealisasi sebesar                  

Rp.438.285.427,- (93,11%) dan Fisik (100%), Untuk Biaya Layanan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.  

2) Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan 

Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 20.000.000,-. Telah terealisasi sebesar                

Rp. 17.157.243,- (85,78%) dan Fisik (100%), Untuk Biaya Perizinan Kendaraan 

Dinas Sebanyak 5 Unit Kendaran Roda 4 dan 10 Unit Kendaraan Roda 2.  

3) Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS, Dengan Anggaran Sebesar                    

Rp. 1.228.800.000,-Telah Terealisasi Sebesar Rp. 1.169.503.600,- (95,17%) 

dan Fisik (100%), Untuk Biaya Jasa Tenaga Administrasi Sebanyak 33 Orang.  
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4) Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, 

Dengan Anggaran Sebesar Rp. 433.500.000,-. Telah Terealisasi Sebesar 

Rp.393.965.797,- (90,88%) dan Fisik (100%), Untuk Biaya Alat Tulis Kantor, 

Cetak dan Penggandaan yang Tersedia  

5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor, Dengan Anggaran Sebesar Rp. 15.000.000,-. Telah Terealisasi 

Sebesar Rp. 15.000.000,- (100,00%) dan Fisik (100%), Untuk Komponen 

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia.  

6) Penyediaan Makanan dan Minuman, Dengan Anggaran Sebesar Rp. 

45.250.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 42.275.000,- (93,42%) dan Fisik 

(100%), Untuk Penyediaan Makanan dan Minuman selama Setahun.  

7) Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran, Dengan Anggaran Sebesar     

Rp. 50.000.000,-. Telah Terealisasi Sebesar Rp. 50.000.000,- (100%) dan Fisik 

(100%), Untuk Biaya Sewa Stand dan Dekorasi Pameran Pembangunan.  

8) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, 

Dengan Anggaran Sebesar Rp. 230.000.000,-. Telah Terealisasi Sebesar Rp. 

205.141.224,- (89,19%) dan Fisik (100%) Untuk Melaksanakan Koordinasi 

Program Dengan Pemerintah Dan Masyarakat Dunia Usaha Pada 24 Kab/Kota 

Serta Konsultasi Dengan Pemerintah Pusat, Menghadiri Undangan - Undangan 

Baik Dalam Dan Luar Daerah.  

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur  

Dengan Total Anggaran sebesar Rp. 522.800.000,-. Dan telah 

terealisasi sebesar Rp. 513.693.218,- (98,26%) dan Fisik (100%). 

Yang Terdiri Dari 4 Kegiatan :  

1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Asrama, Dengan Jumlah 

Anggaran Rp. 38.000.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 36.736.000,- 

(96,67%) dan Fisik (100%), Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 
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2) Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang 

Kendaraan Dinas, Dengan Jumlah Anggaran Rp. 90.000.000- Telah 

Terealisasi Sebesar Rp. 87.414.978,- (97,13%) Dan Fisik (100%), Untuk Biaya 

Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan Penggantian Suku Cadang Selama 

Setahun. 

3) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Dengan Jumlah 

Anggaran Rp. 387.800.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 382.542.240,- 

(98.64%) dan Fisik (100%), Untuk Pengadaan Notebook Sebanyak 4 Buah, 

Komputer/PC sebanyak 2 Buah dan Printer Sebanyak 6 Buah. 

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor, 

Dengan Jumlah Anggaran Rp. 7.000.000,- Telah Terealisasi Sebesar                  

Rp. 7.000.000,- (100,00%) dan Fisik (100%), Untuk Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Selama Setahun. 

3. Program Peningkatan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi 

Kinerja  

Dengan Total Anggaran Rp. 535.237.523,-. dan Telah terealisasi              

sebesar Rp. 471.501.851,- (88,09%) dan Fisik (100,%). 

Yang Terdiri Dari 5 Kegiatan : 

1) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Dengan Jumlah Anggaran        Rp. 

81.000.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 69.300.000,- (85,55%) Dan Fisik 

(100%), Untuk Pelaksanaan Kegiatan Forum OPD. 

2) Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 

Perangkat Daerah, Dengan Jumlah Anggaran Rp. 373.500.000,- Telah 

Terealisasi Sebesar Rp 353,337,651,- (94,60%) Dan Fisik (100,%), Untuk Biaya 

Penyusunan Dokumen RKA POKOK, RKA PERUBAHAN, DPA POKOK, DPA 

PERUBAHAN, RENSTRA, RENJA, LKPJ Gubernur, LAKIP, LPPD, Laporan 

SIMONEV, Laporan TEPRA, dan Laporan Tahunan.. 

3) Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan, Dengan Jumlah 

Anggaran Rp. 70.737.523,- Telah terealisasi sebesar Rp 69.064.200,- (97,63%) 

dan Fisik (100%), Tersedianya Laporan Neraca Keuangan Dinas Perdagangan. 
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4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun, 

Dengan Jumlah Anggaran Rp. 5.000.000,- Telah terealisasi sebesar        

Rp 5.000.000,- (100%) dan Fisik (100%), Untuk Biaya Penyusunan Laporan 

Semesteran dan Akhir Tahun. 

5) Penyusunan Pelaporan Prognoasis Realisasi Anggaran, Dengan Jumlah 

Anggaran Rp. 5.000.000,- Telah terealisasi sebesar Rp 4.950.000,- (99,00%) 

dan Fisik (100%), Untuk Biaya Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi 

Keuangan. 

4. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan  

Dengan Total Anggaran sebesar Rp. 471.250.000,-. telah terealisasi               

Rp. 422.452.606,- (89,65%) dan Fisik (100%). 

Yang terdiri dari 4 kegiatan : 

1) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, 

Dengan Jumlah Anggaran Rp. 99.000.000,- Telah Terealisasi Sebesar        Rp. 

86.226.106,- (87,10%) dan Fisik (100%), Untuk Biaya Pengawasan Barang 

Beredar Di 24 Kabupaten/Kota Se Sulsel. 

2) Kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan BPSK dan LPKSM, Dengan 

Jumlah Anggaran Rp. 187.000.000,- Telah Terealisasi Sebesar       

Rp.174.442.500,- (93,28%) dan Fisik (100%), Untuk Biaya Memfasilitasi 2 

BPSK di Kota Makassar Dan Pare-Pare. 

3) Peningkatan Pengawasan Tertib Niaga, dengan Jumlah Anggaran     Rp. 

97.750.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 82.323.000,- (84,22%) dan Fisik 

(100%), Untuk Biaya Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan Di 24 

Kabupaten/Kota. 

4) Penyelenggaraan Aksi Perlindungan Konsumen, Dengan Jumlah 

Anggaran Rp. 87.500.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 79.461.000,- 

(90,81%) dan Fisik (100%), Untuk Biaya Pelaksanaan Kegiatan Harkonas. 

5. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Perdagangan 

Internasional 
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Dengan Total Anggaran Rp. 1.487.000.000,-. Telah terealisasi               

Rp. 1.415.641.558,- (95,20%) dan Fisik (100%).  

   Yang terdiri dari 2 kegiatan :  

1) Promosi Ekspor dan Unggulan Daerah, Dengan Jumlah Anggaran       

Rp.1.359.300.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 1.302.737.558,- (95,84%) 

dan Fisik (100%), Untuk Biaya Sewa Stand Pameran dan Belanja Souvenir, 

Cetak Leaflet Dan Brosur Promosi Produk IKM Dan UKM.  

2) Misi Dagang Dalam dan Luar Negeri, Dengan Jumlah Anggaran Rp. 

127.700.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 112.904.000,- (88,41%) dan Fisik 

(100%), Untuk mempromosikan komoditi unggulan Sulsel pada Misi Dagang 

dan Pameran Produk Indonesia yang dilaksanakan sebagai pembuka akses 

pasar.  

6. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR   

Dengan Total Anggaran Rp. 4.736.508.000,-. Telah terealisasi sebesar 

Rp.4.711.666.586,- (99,48%) dan Fisik 100%).  

Yang Terdiri Dari 5 Kegiatan : 

1) Pemantauan dan Pengendalian Impor, Dengan Jumlah Anggaran Rp. 

150.000.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 145.284.449,- (96,86%) Dan Fisik 

(100%), Untuk Biaya Sosialisasi Kebijakan Impor Dengan Target 200 Orang 

dan Informasi Kinerja Impor Bagi Masyarakat Sebanyak 50 Data. 

2) Pembinaan Gerakan Peningkatan Ekspor, Dengan Jumlah Anggaran 

Sebesar Rp. 180.700.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp.176.239.531,- 

(97,53%) Dan Fisik (100%), Untuk Penyediaan Data Ekspor, SKA Dan 

Informasi Ekspor 12 Bulan. Dengan Target Volume : 396.983 Ton. Nilai : 

USD$ 1.174.833.183. 

3) Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Internasional, Dengan 

Jumlah Anggaran Rp. 176.500.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 

171.168.045,- (96,97%) Dan Fisik (100%), Untuk Informasi hasil-hasil 

kesepakatan perdagangan internasional. dengan target terjalinnya 
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kesepakatan dan kerjasama perdagangan internasional dengan ATDAG dan 

IPTC di 55 negara. 

4) Pengembangan Dan Penerapan Penilaian Kesesuaian SNI, Dengan 

Jumlah Anggaran Rp. 3.479,308.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 

3.478.285.000,- (99,97%) Dan Fisik (100%), Untuk Pembelian Peralatan 

Laboratorium. 

5) Penatausahaan UPT BPPMB, Dengan Jumlah Anggaran Rp. 750.000.000,- 

Telah Terealisasi Sebesar Rp. 740.689.561,- (98,75%) Dan Fisik (100%), Untuk 

Biaya Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi, Jasa Persuratan, Jasa Listrik, 

Jasa Air, Komunikasi Dan Jasa Kantor Selama 1 Tahun. 

7. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri  

Dengan Total Anggaran Rp. 1.060.000.000,-. Telah terealisasi Rp.  

827.983.497,- (78,11%) dan Fisik (100,%).  

Yang Terdiri Dari 9 Kegiatan :  

1) Pelaksanaan Sistem Resi Gudang, Dengan Jumlah Anggaran sebesar      

Rp. 82.200.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 46.970.000,- (57,14%) Dan 

Fisik (100%), Untuk Terciptanya Optimalisasi Resi Gudang Disulsel.  

2) Database Perkembangan Harga dan Stok Bapokting, Dengan Jumlah 

Anggaran Rp. 60.300.000,- Telah Terealisasi Sebesar        Rp.30.900.000,- 

(51,24%) Dan Fisik (100%), Untuk Terjaganya Stabilisasi Harga dan 

Terkendalinya Inflasi.  

3) Pelaksanaan Pasar Murah, Dengan Jumlah Anggaran Rp. 104.470.000,- 

Telah Terealisasi Sebesar Rp. 55.260.000,- (52,89%) Dan Fisik (100%), Untuk 

Terkendalinya Harga Bahan Pokok Menjelang HKBN.  

4) Pengembangan Usaha Perdagangan, Dengan Jumlah Anggaran Rp. 

80.630.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 78,374.300,- (97,20%) Dan Fisik 

(100%), Untuk Tersedianya Data Pelaku Usaha Bahan Berbahaya dan Minuman 

Beralkohol.  

5) Pengelolaan Gedung Ballroom CCC, Dengan Jumlah Anggaran Rp. 

479.335.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 379.023.497,-  (79,07%) Dan Fisik 
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(100%), Untuk Untuk Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas 

Gedung Ballroom CCC.  

6) Pengelolaan Pusat Distributor Regional (PDR) Makassar, Dengan 

Jumlah Anggaran Rp. 30.165.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 30.164.500,- 

(99,99%) Dan Fisik (100%),  Untuk Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Fasilitas Pusat Distrinutor Regional Makassar.  

7) Pengembangan Pasar Tradisional Modern Pare-Pare Jompie, Dengan 

Jumlah Anggaran Rp. 50.500.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 41.224.600,- 

(81,63%) Dan Fisik (100%), Untuk Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Fasilitas Pasar Tradisional Modern Pare-Pare.  

8) Penyusunan Database Sarana Perdagangan, Dengan Jumlah Anggaran 

Rp. 82.300.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 77.080.000,- (93,65%) Dan 

Fisik (100%), Untuk Biaya Aplikasi Database Perkembangan Harga 

Perdagangan  

9) Rapat Koordinasi dan Identifikasi Bapok Menjelang HKBN, Dengan 

Jumlah Anggaran Rp. 89.500.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 88.986.600,- 

(99,42%) Dan Fisik (100%), Untuk Terjaminnya Stabilisasi Harga dan 

Ketersediaan Bapok di Sulsel.  

8. PROGRAM PENGEMBANGAN CITRA PRODUK Dengan Total Anggaran Rp. 

200.000.000,-. Telah terealisasi Rp. 199.750.000,- (99,88%) dan Fisik 

(100%).  

Yang Terdiri Dari 1 Kegiatan :  

1) Peningkatan Pemasaran Komoditi Ekspor, Dengan Jumlah Anggaran Rp. 

200.000.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 199.750.000,- (99,88%) Dan Fisik 

(100%), Untuk Terciptanya Komoditi yang Berkualitas.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 merupakan laporan pertanggung jawaban 

kepada Gubernur Sulawesi Selatan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam 

lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.  

Penyusunan LKjIP Tahun 2019 didasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) 

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 yang dijabarkan 

dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, penyusunan dokumen perencanaan 

tersebut dilakukan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang 

begitu cepat dan berdampak kepada semakin kompleksnya permasalahan yang 

dihadapi serta semakin luasnya peluang yang dapat dimanfaatkan. 

Sebagai bahan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam 

menggunakan anggaran belanja tersebut di atas, dilakukan pengukuran kinerja 

berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2019. 

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2019 

mengelola anggaran APBD sebesar 2019 Rp. 21.190.184.755,-, dengan realisasi 

anggaran Rp. 20.737.342.145,- atau sebesar 97,86% dan realisasi fisik sebesar 

100%, dengan rincian :  

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.684.147.232,- yang terealisasi 

realisasi sebesar Rp. 9.670.772.477,- atau 99,86 % dan realisasi fisik sebesar 

100% 

- Belanja Langsung yang terdiri dari 8 Program dan 38 Kegiatan dengan 

anggaran sebesar Rp.11.506.037.523,-, yang terealisasi sebesar Rp. 

11.066.569.672,- atau 96,18 % dan realisasi fisik sebesar 100 % 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2019 sebesar Rp 3.848.484.868 atau 85,81 % dari target 

penerimaan sebesar Rp 4.484.916.400. 
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Disamping penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD dalam 

tahun anggaran 2019 Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan juga 

melaksanakan tugas dekonsentrasi atau dana APBN di Sektor Perdagangan, dengan 

jumlah dana Rp 3.141.181.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 

3.041.988.196,-  (98,52)% dan realisasi fisik sebesar 100%.  

 

 

 

 

 

 



No Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama

Volume Ekspor dan Nilai Ekspor

Volume Impor dan Nilai Impor

INDOKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

1

Meningkatnya Volume Dan 

Nilai Ekspor  Serta 

Terkendalinya Barang Impor

2

Meningkatnya Kelompok 

Binaan Pedagang dan Usaha 

Informal

Cakupan Bina Kelompok

Pedagang/Usaha Informal



Sumber Data
Penanggung 

Jawab

Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal Yang

 Mendapatkan Bantuan Binaan Pemda Tahun n 

Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Bidang Promosi 

Perdagangan

INDOKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Penjelasan/Formulasi Penghitungan

Nilai Ekspor Bersih = Nilai ekspor - Nilai Impor

Surat

Keterangan

Asal (SKA) dan

BPS

Bidang 

Perdagangan 

Luar Negeri

X 100 BPS

Kepala Dinas Perdagangan 

Provinsi Sulawesi Selatan

HADI BASALAMAH, SE, MM 

Pangkat : Pembina Utama Muda 

NIP : 19600425 199003 1 006



No Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama

Volume Ekspor dan Nilai Ekspor

Volume Impor dan Nilai Impor

Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal Yang

 Mendapatkan Bantuan Binaan Pemda Tahun n 

Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Penjelasan/Formulasi Penghitungan

Nilai Ekspor Bersih = Nilai ekspor - Nilai Impor

INDOKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Meningkatnya Volume Dan 

Nilai Ekspor  Serta 

Terkendalinya Barang Impor

1

Meningkatnya Kelompok 

Binaan Pedagang dan Usaha 

Informal

Cakupan Bina Kelompok

Pedagang/Usaha Informal2 X 100

Pangkat : Pembina Utama Muda 

HADI BASALAMAH, SE, MM 



Sumber Data
Penanggung 

Jawab

BPS
Bidang Promosi 

Perdagangan

Surat

Keterangan

Asal (SKA) dan

BPS

Bidang 

Perdagangan 

Luar Negeri

Pangkat : Pembina Utama Muda 

NIP : 19600425 199003 1 006

Kepala Dinas Perdagangan 

Provinsi Sulawesi Selatan

HADI BASALAMAH, SE, MM 



NO TARGET

1 4

1
Terlaksananya koordinasi dan pengawasan barang beredar dan jasa 

Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan non BDKT di Sulsel
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 220.000 Unit

2
Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) Kab/Kota
Pembinaan dan Pengembangan BPSK 2 BPSK

3 Meningkatkan Kerjasama Perdagangan Internasional
Kerjasama Antara Pemerintah dan Lembaga 

Dunia Usaha
2 MOU

4 Peningkatan Nilai Ekspor Bersih SulSel Nilai Ekspor Bersih SulSel US$ 63.745.788

5 Terkendalinya nilai impor dari nilai ekspor Peningkatan Ekspor Sulsel dan Pengendalian Impor
10 % Ekspor,            

0,5% Impor

6 Terjaminnya produk sesuai dengan standar SNI ISO 17025:2008
Meningkatnya Produk sesuai dengan Standar 

SNI ISO
20 Sertifikat

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

INDIKATOR KINERJA

3

SASARAN STRATEGIS

2



NO TARGET

1 4

1
Terlaksananya koordinasi dan pengawasan barang beredar dan jasa 
Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan non BDKT di Sulsel

Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 220.000 Unit

2
Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) Kab/Kota

Pembinaan dan Pengembangan BPSK 2 BPSK

3 Meningkatkan Kerjasama Perdagangan Internasional
Kerjasama Antara Pemerintah dan Lembaga 
Dunia Usaha

2 MOU

4 Peningkatan Nilai Ekspor Bersih SulSel Nilai Ekspor Bersih SulSel US$ 63.745.788

5 Terkendalinya nilai impor dari nilai ekspor
Peningkatan Ekspor Sulsel dan Pengendalian 
Impor

10 % Ekspor,            
0,5% Impor

6 Terjaminnya produk sesuai dengan standar SNI ISO 17025:2008
Meningkatnya Produk sesuai dengan Standar 
SNI ISO

20 Sertifikat

INDIKATOR KINERJA

3

SASARAN STRATEGIS

2

CAPAIAN KINERJA

DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2019
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