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KATA PENGANTAR 

  

 

 Segala puji bagi ALLAH SWT. atas segala Rahmat dan KaruniaNya kepada 

kita,Alhamdulillah Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan telahmenyelesaikan 

penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) untuk Tahun 2018 -2023. 

Penyusunan Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi 

Selatan mengacu kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, 

melalui tahapan yang diawali dengan rapat koordinasi dengan Dinas Perdagangan 

Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai upaya menampung aspirasi dari 

pemerintah Kab/Kota, kemudian koordinasi dan sinergi dengan Kementerian 

Perdagangan sebagai representasi Pemerintah Pusat.  

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang digunakan 

sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan urusan perdagangan, 

selain itu penyusunan Renstra disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis serta 

sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat maupun Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan serta instansi terkait sehingga terjalin sinergitas dalam 

pengembangan perdagangan.  

Renstra yang disusun memuat gambaran umum sektor perdagangan, isu isu 

strategis yang dihadapi beserta kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan dan 

pengembangan perdagangan dimasa yang akan datang. Kebijakan tersebut 

dijabarkan dalam tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran, program kegiatan 

serta indikasi pendanaan yang akan dilakukan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi 

Selatan dan prioritas pembangunan daerah urusan perdagangan yang diharapkan 

dapat berdampak pada Laju Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan angka tingkat 

pengangguran terbuka, dan peningkatan daya beli masyarakat. 
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Atas Semua bantuan semua pihak kami ucapkan terimakasih dan, mohon 

maaf bila Terdapat kekurangan dalam dokumen ini.                                                                                

Makassar,        

                                                                  
            Kepala Dinas Perdagangan 
                                                                        Prov.Sulawesi Selatan 
 

 

                                                                     HADI BASALAMAH, SE, MM 
            Pangkat : Pembina Utama Muda 
              Nip. 19600425 199003 1 006 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik sinergis dan terarah 

apabila didasari dengan perencanaan yang matang dan professional serta 

memperhatikan aspek kontinuitasnya. Konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah 

dituntut untuk lebih siap dan mandiri menyusun strategi pembangunan dalam 

rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang 

semakin kompetitif seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah. 

Era globalisai dan  otonomi daerah menuntut adanya perubahan paradigm 

pembangunan yang lebih berorientasi pada hasil sehingga pola perencanaan dan 

penyelenggaraan kepemerintahan dan pembangunan hendaknya berubah sesuai 

dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Dalam perencanaan perubahan 

bertujuan untuk memberikan gambaran yang kongkrit tentang program 

pembangunan yang akan dilaksanakan dengan hasil yang dapat diukur dan 

manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. 

Sebagai implikasi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 dan 

telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, maka terbuka berbagai kesempatan yang nyata bagi daerahnya sebagai 

bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Menyikapi kondisi tersebut 

pemerintah provinsi dituntut untuk memfasilitasi kabupaten dan kota agar mampu 

melaksanakan otonomi untuk memacu akselerasi pembangunan disegala bidang 

melalui perencanaan dan pelaksanaan kepemerintahan yang visioner, efektif, efisien 

dan akuntabel. 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) disusun dengan berpedoman kepada  Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen RPJM Daerah wajib dibuat oleh 

provinsi yang telah melakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung dalam 
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rangka tetap menjaga kesinambungan pembangunan pembangunan daerah. RPJMD 

Provinsi Sulawesi Selatan Priode 2018-2023 telah disusun berdasarkan penjabaran 

Visi, Misi dan Kebijakan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. RPJMD 

tersebut menjadi dokumen induk yang memuat acuan dalam penyusunan Rencana 

Strategi (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 

mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, 

responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan 

berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu 

proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang 

ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan 

wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. 

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu SKPD 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Organisasi dan tata kerja dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dan 

memedomani Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan dengan amanat dalam 

Peraturan gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang kedudukan , tugas pokok, fungsi, 

tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan.  

Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi 

Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
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Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

yang mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, 

responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan 

berwawasan lingkungan.  

Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan 

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di 

dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah 

dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan menengah daerah 

diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2018- 2023, yang merupakan dokumen 

perencanaan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dan penjabaran 

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2005 – 2025 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 - 2025. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 

2018-2023 telah disusun sebagai acuan kelanjutan pembangunan Provinsi Sulawesi 

Selartan 5 (lima) tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2013 – 2018. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 

menyusun Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode lima tahunan 

(2018-2023). Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, 

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan 

fungsi OPD. Penyusunan Renstra- OPD tersebut berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2023, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 , Visi dan Misi Gubernur 

Provinsi dalam janji politiknya, dan Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat. 

Penyusunan renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 

merupakan hasil proses panjang yang melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari 

rujukan rancangan teknokrasi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 – 2023 

dalam perumusan indikator, strategi dan kebijakan guna mencapai target kinerja 

program prioritas, perumusan rencana program, kegiatan, kelompok sasaran beserta 
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pendanaan indikatif sampai dengan penyelarasan perumusan indikator kinerja yang 

mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Banten 

2018-2023. 

Rencana strategis Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 

dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Perdagangan 

Provinsi Selatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan 

Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan 

kinerja. Penyusunan Anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana 

Kerja Anggaran (RKA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah disusun 

oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. 

Dengan demikian Renstra ini menjadi dasar penyusunan usulan Kebijakan 

Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja) serta Prioritas dan Plafon Anggaran 

(PPA) setiap tahunnya untuk sektor Perdagangan, dengan tetap memperhatikan 

perubahan lingkungan strategis yang terjadi baik dilingkungan eksternal maupun 

internal. 

 

1.2 LANDASAN HUKUM 

 Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi 

Selatan 2018-2023 adalah:  

1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah tingkat I Sulawesi Utara 

Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012), Undang-

undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah 

dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah 

Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesi Nomor 2687). 
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2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan 

Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 

8. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentan Pedoman Pembinaan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

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

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007, tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

Undangan; 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang (RTR) Maminasata; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 

235); 



  

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023                     
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWEI SELATAN 

9 

 

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 

243); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2013-2018; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2013-2018; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 95 Tahun 2016 tentang 

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

Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 95); 

24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2017 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Standarisasi dan 

Pengendalian Mutu pada Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 80); 
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25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 81 Tahun 2017 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Ekspor Daerah pada Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 

(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 81); 

26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2017 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelayanan Logistik 

Perdagangan pada Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 82); 

 

1.3  MAKSUD DAN TUJUAN 

 1. MAKSUD  

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi 

Selatan 2018 – 2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima 

tahun yang dimaksudkan untuk memberikan tujuan, strategi, kebijakan, 

program, dan kegiatan pembangunan bagi penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan sektor perdagangan yang dilaksanakan secara terpadu, 

sinergis, harmonis dan berkesinambungan. 

 

2. TUJUAN 

a.  Sebagai pedoman bagi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 

2018 – 2023 dalam menjalankan organisasinya. 

b. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perdagangan Provinsi 

Sulawesi Selatan 2018 – 2023 dalam menjalankan Rencana Kerja selama 

5 (lima) tahun kedepan sehingga Program/Kegiatan yang disusun dapat 

dilaksanakan secara kontinue/berkelanjutan. 

c. Memudahkan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

melakukan pengendalian terhadap pencapaian dan kendala-kendala 

yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan karena Program/ 

Kegiatan yang direncanakan dalam Renstra telah terukur. 
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1.4  SISTEMATIKA PENULISAN 

 Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan 

Provinsi Sulawesi Selatan disusun sebagai berikut: 

 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud 

dan tujuan dan sistematika penyusunan renstra. 

 

BAB II.  GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan kewenangan) 

sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian kinerja dalam pelaksanaan 

Renstra periode sebelumnya, capaian program prioriras dalam 

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan hambatan-hambatan 

utama yang perlu diatasi melalui Renstra OPD ini. 

 

BAB III.  PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan 

tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program 

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 

 

BAB IV.  TUJUAN DAN SASARAN 

 Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Tujuan dan Sasaran 

Jangka Menengah OPD. 

 

BAB V.  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan OPD 
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BAB VI.  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, serta 

pendanaan sesuai dengan perumusan rencana program dan kegiatan 

serta pendanaan indikatif. 

 

BAB VII.  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

PERDAGANGAN 

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja OPD yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima 

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran RPJMD. 

 

BAB VIII.  PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari renstra secara 

keseluruhan 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1  TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI 

SELATAN 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai 

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 Anggaran 2016 , sebagaimana disebutkan dalam Bab IV Bagian 

Kedua Susunan Perangkat Daerah pasal 5 sebagai berikut : “Dinas Perdagangan 

Mempunyai Tugas Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 

Perdagangan”. 

 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 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,  

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. 
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Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi tersebut, struktur organisasi 

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas ; 

b. Sekretariat ; 

1. Subbagian Program; 

2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; 

3. Subbagian Keuangan; 

c. Bidang Perdagangan Dalam Negeri; 

1. Seksi Barang Kebutuhan Pokok Dan  Barang Penting; 

2. Seksi Bina Iklim Usaha Perdagangan; 

3. Seksi Bina Pasar Dalam Negeri; 

d. Bidang Perdagangan Luar Negeri ; 

1. Seksi Ekspor; 

2. Seksi Impor; 

3. Seksi Kerja Sama Perdagangan Internasional. 

e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ; 

1. Seksi Tertib Niaga; 

2. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; 

3. Seksi Perlindungan Konsumen. 

f. Bidang Promosi Perdagangan 

1. Seksi Promosi Perdagangan Dalam Negeri 

2. Seksi Promosi Perdagangan Luar Negeri 

3. Seksi Pengembangan Citra Produk 

g. UPTD Balai Standarisasi dan Pengendalian Mutu 

1. Subbagian Tata Usaha 

2. Seksi Pelayanan Sertifikasi 

3. Seksi Pelayanan Kalibrasi dan Standarisasi 

h. UPTD Balai Pelayanan Logistik Perdagangan 

1. Subbagian Tata Usaha 

2. Seksi Pelayanan Pergudangan 

3. Seksi Pelayanan Distribusi 
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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; 

g. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang 

perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perlindungan 

konsumen dan tertib niaga dan promosi perdagangan; 
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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. 

 

B. SEKRETARIS 

1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan 
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teknis 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; 

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; 
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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; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 
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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 : 

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum  

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 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; 

r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian; 

s. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumberdaya manusia di 

lingkungan Dinas; 
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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; 

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 
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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. 

 

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 

barang penting, bina iklim usaha perdagangan dan bina pasar dalam 

negeri; 
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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. 

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



  

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023                     
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWEI SELATAN 

27 

 

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 

dengan bidang tugasnya. 
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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 

perumusan kebijakan;dan 
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o. 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 
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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; 



  

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023                     
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWEI SELATAN 

36 

 

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 

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 
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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; 

i. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan 

evaluasi kebijakan teknis perlindungan konsumen;  
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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 

naskah dinas; 
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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 promosi perdagangan dalam negeri. 
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(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; 
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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 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU 

1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

mengoordinasika 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; 
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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 SUBBAGIAN 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; 



  

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023                     
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWEI SELATAN 

49 

 

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. 

 

H. UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN EKSPOR DAERAH 

(1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

menoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Balai Pendidikan Dan 

Pelatihan Ekspor Daerah. 

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

melaksanakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Balai Pendidikn Dan Pelatihan 

Ekspor Daerah; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ekspor 

Daerah; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Balai Pendidikn Dan 

Pelatihan Ekspor Daerah; 

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

perlengkapan, kepegawaian , dalam lingkungan UPT; 

g. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis balai pendidikan  dan 

pelatihan ekspor daerah; 

h. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis balai pendidikan 

dan pelatihan ekspor daerah; 

i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis balai pendidikan 

dan pelatihan ekspor daerah; 

j. mengoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melaksanakan pembinaan dan 

pelayanan umum bidang pendidikan dan pelatihan ekspor; 

k. mengoordinasikan, menyiapkan bahan, dan memberikan bimbingan teknis 

pendidikan dan pelatihan ekspor; 

l. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan teknis balai pendidikan dan pelatihan ekspor daerah; 

m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga nonpemerintah dalam rangkka pelaksanaan balai pendidikan dan 

pelatihan ekspor daerah; 

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. KEPALA SUBBAGIAN 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 lingkungan UPT. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
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a. menyusun rencana kegiatan subbagian Tata Usaha sebagai pedoman 

dalam pelaksanakan tugas; 

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; 
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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 PELATIHAN  

(1) Seksi Pelayanan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Sekksi yang mempunyai tugas 

membantu Kepala UPT dalam melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis pelayanan pendidikan dan pelatihan ekspor. 

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

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Pelatihan  sebagai pedoman 

dalam pelaksanakan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Pelayanan Pelatihan 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 

pelatihan; 

g. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis 

pelayanan pelatihan; 

h. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis pelayanan pelatihan; 

i. mengoordinasikan dan melakukan pembinanan teknis pelayanan 

pelatihan; 

j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi serta laporan kinerja; 

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan pendidikan dan pelatihan 

ekspor serta pengembangan kurikulum; 
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l. melaksanakan pengolahan data sebagai bahan penyusunan informasi 

pendidikan dan  pelatihan ekspor; 

m. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan 

evaluasi kebijakan teknis pelayanan pelatihan; 

n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT; 

o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan  

perundang-undangan; 

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan dan 

Pelatihan 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 PENGEMBANGAN KURIKULUM 

(1) Seksi Pengembangan Kurikulum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 

tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan penyiapan bahan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kurikulum dan menciptakan 

kurikulum baru sesuai dengan kebutuhan: 

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

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kurikulum  sebagai 

pedoman dalam pelaksanakan tugas; 

b. mendistribusikan  tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Pengembangan Kurikulum 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 pengembangan 

kurikulum; 
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g. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis 

pengembangan kurikulum; 

h. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis pengembangan 

kurikulum; 

i. mengoordinasikan dan melakukan pembinanan teknis pengembangan 

kurikulum; 

j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi serta laporan kinerja; 

k. mengoordinasikan, mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

ekspor untuk pengembangan kurikulum; 

l. mengoordinasikan pelaksanaan survei kebutuhan pendidikan dan 

pelatihan ekspor untuk membuat kurikulum baru sesuai dengan 

kebutuhan; 

m. mengoordinasikan informasi kurikulum yang dikembangkan dan kurikulum 

baru sebagai bahan informasi; 

n. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan 

evaluasi kebijakan teknis pengembangan kurikulum; 

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; 

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengembangan 

Kurikulum 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 LOGISTIK PERDAGANGAN 

(1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan logistik 

terkait dengan pergudangan dan distribusi. 
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(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; 

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. 
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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.  SUBBAGIAN 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; 

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; 
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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. 

 

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: 
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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; 

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; 
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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; 

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; 
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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. 
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Peraturan Gubernur No. 95 Tahun 2016 

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan 
Provinsi Sulawesi Selatan 
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2.2.  SUMBER DAYA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI 

SELATAN 

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 Tahun  2018 sebanyak 84 

orang pegawai,yang terdiri dari pegawai negeri struktural sejumlah 82 orang dan 

fungsional tertentu sejumlah 2 orang. Bila dilihat dari segi kualitas khususnya tingkat 

pendidikan yang dimiliki, dapat dirinci sebagai berikut : yang berkualifikasi Pasca 

Sarjana (S2) 20 orang (23,80%), berkualifikasi Sarjana (S1) 31 orang (36,90%), 

berkualifikasi D4 sebanyak 3 orang (3,57%), berkualifikasi D3 sebanyak 5 orang 

(5,95%), berkualifikasi SLTA 24 orang (28,57%), dan berkualifikasi SLTP sebanyak 1 

orang (1,19%).      

Tabel 2.2.a 

Komposisi Aparat Dinas Perdagangan 

Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jabatan dan Golongan 

Tahun 2018 

 
NO 

 
JABATAN 

GOLONGAN JUMLAH 

I II III IV 

1 Kepala Dinas    1 1 

2 Sekretaris    1 1 

3 Kepala Bidang   3 3 6 

4 Kepala Sub 

Bagian 

  4 1 5 

5 Kepala Seksi   9 6 15 

6 Staf 1 15 40  56 

Total 1 15 56 12 84 

 

Sedangkan kondisi komposisi kepegawaian sesuai dengan latar belakang pendidikan 

di lingkungan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 

2018 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.2.b 

Komposisi Aparat Dinas Perdagangan 

Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018 

 

NO 

 

JABATAN 

TINGKAT PENDIDIKAN  

JUMLAH S3 S2 S1 D4 D3 SLTA SLTP 

1 Kepala Dinas  2      1 

2 Sekretaris    1    1 

3 Kepala Bidang  4 1 1    6 

4 Kepala Sub 

Bagian 

 2 2   1  5 

5 Kepala Seksi  10 4 1    15 

6 Staf  2 24 2 4 23 1 56 

TOTAL  20 31 5 4 24 1 84 

%         

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2018 dapat dilihat dari Tabel daftar Inventaris sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2.c 

Daftar Barang Inventasi Dinas Perdagangan 

Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2018 

NO NAMA JENIS BARANG 
JUMLAH KONDISI 

DINAS PERDAGANGAN 

1 Alat-alat Besar 0  

2 Portable Water Pump 0  

3 Alat-alat Angkutan 6 Baik 

4 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke 

bawah) 
8 Baik 

5 Sepeda Motor 24 Baik 

6 Gerobak Tarik 0  

7 Alat Bengkel dan Alat Ukur 17 Baik 

8 Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain 0  
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9 Alat Kantor dan Rumah Tangga 754 Baik 

10 Mesin Ketik Elektronik Manual 7 Baik 

11 Mesin Penghitung Uang 7 Baik 

12 Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio 0  

13 Lemari Besi 15 Baik 

14 Rak Besi/Metal 0  

15 Filling Besi/Metal 16 Baik 

16 Band Kas 0  

17 Lemari Kaca / Kayu 2 Baik 

18 Alat Penghancur Kertas 0  

19 Mesin Absensi 4 Baik 

20 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 0  

21 Meja Rapat 70 Baik 

22 Meja Makan 1 Baik 

23 Kursi Rapat 12 Baik 

24 Sofa 7 Baik 

25 MOUBILER LAINNYA 0  

26 Mesin Potong Rumput 5 Baik 

27 Lemari Es 2 Baik 

28 AC Unit 3 Baik 

29 AC Split 80 Baik 

30 Televisi 4 Baik 

31 Sound System 4 Baik 

32 Camera Video 0  

33 Kaca Hias 0  

34 Dispenser 3 Baik 

35 Handy Cam 1 Baik 

36 Alat Rumah Tangga Lain-lain 0  

37 P.C Unit 48 Baik 

38 Lap Top 21 Baik 
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39 Personal Komputer Lain-lain 2 Baik 

40 Hard Disk 1 Baik 

41 Printer 35 Baik 

42 Scanner 1 Baik 

43 Peralatan Jaringan Lain-lain 1 Baik 

44 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 Baik 

45 Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik 

46 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 16 Baik 

47 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 27 Baik 

48 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 Baik 

49 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik 

50 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 16 Baik 

51 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2 Baik 

52 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 5 Baik 

53 Buffet Kayu 0  

54 Alat Studio dan Alat Komunikasi 33 Baik 

55 Camera + Attachment 3 Baik 

56 Proyektor + Attachment 5 Baik 

57 Unintemuptible Power Supply (UPS) 4 Baik 

58 Camera Electronic 11 Baik 

59 Video Monitor 0  

60 Video Tape Recorder Portable 0  

61 Slide Projector 7 Baik 

62 Layar Film 0  

63 Amplifier 0  

64 Sound System 4 Baik 

65 Telephone (PABX) 2 Baik 

66 Handy Talky 2 Baik 
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67 Facsimile 1 Baik 

68 Wireless Amplifier 4 Baik 

69 Alat Laboratorium 928 Baik 

 

Tabel 2.2 d 

Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan Dinas Perdagangan 

Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2018 

NO JENIS/NAMA GEDUNG 
LUAS,  M2 

KETERANGAN 
Tanah Bangunan 

1 Kantor Dinas Perindag   Bangunan dihapuskan  Okt 

2010 

2 Kantor Dinas Perindag   Bangunan dihapuskan  Okt 

2010 

3 Kantor UPTD Metrologi   Pegawai Dialihkan ke 

Kab/Kota Okt 2016 dan 

Kantor dialihkan ke 

Kab/Kota 

4 Kantor UPTD BPSMB   Baik 

5 Instalasi Pengujian Meter 

Arus BBM UPTD Metrologi 

  Kantor dialihkan ke 

Kab/Kota 

6 Rumah Dinas Pegawai     Jl. Sultan Alauddin 

dipinjampakaikan ke 

Ombudsman 

7 Rumah Dinas Pegawai     Jl. Bonto Mangape 1 

dipakai Ibu Hasna/Pegawai 

8 Rumah Dinas Pegawai    Jl. Bonto Mangape 3 

dipakai Ibu Jamilah /Istri 

Pensiunan 

9 Rumah Dinas Pegawai    Jl. Faisal dipakai Pak 

Sirajuddin Pensiunan 

10 Rumah Dinas Pegawai    Mutasi ke Dinas 

Perindustrian 

11 Rumah Dinas Pegawai   Mutasi ke Dinas 

Perindustrian 

12 Logam UPTD BPTTL   Mutasi ke Dinas 

Perindustrian 

13 Logam Pare – Pare   Mutasi ke Dinas 

Perindustrian 

14 Logam Sidrap   Mutasi ke Dinas 

Perindustrian 
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15 Tekstil Soppeng    Mutasi ke Dinas 

Perindustrian 

16 Tekstil Wajo   Mutasi ke Dinas 

Perindustrian 

17 Tekstil Enrekang   Mutasi ke Dinas 

Perindustrian 

18 Kantor P3ED   Mutasi ke Dinas Pendidikan 

19 Gedung Dekranasda Sulsel   Mutasi ke Biro Aset 

 

Keberadaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perdagangan Provinsi 

Sulawesi Selatan masih perlu penunjang dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi, mengingat pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus 

dilaksanakan setiap tahun secara kontinyu serta perlu peningkatan. 

 

2.3  KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI 

SELATAN 

Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan 

kinerja pelayanan sebelumnya, yang ditetapkan secara umum dan akan berdasarkan 

kewenangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu bahwa Dinas 

Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

tugas pembantuan di Bidang Perdagangan. 

Sedangkan fungsinya yaitu Perumusan kebijakan teknis di Bidang 

Perdagangan; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perdagangan; 

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.  

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut maka jelas bahwa kinerja 

pelayanan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yang secara rutin harus 

dilaksanakan setiap tahun dan setiap lima tahun berkisar pada perumusan kebijakan 

dan pembinaan terhadap aktivitas perdagangan, yang pencapaian kinerjanya dari 

Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 dapat terlihat pada tabel sebagai berikut :  
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Tabel 2.3.a 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 
No Indikator Kinerja 

Sesuai Tugas dan Fungsi 
Target Renstra Tahunan Realisasi Capaian Tahunan Rasio Capaian Pada Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Cakupan Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

               

 Persentase Penyediaan 
Barang dan Jasa Adm. 
Perkantoran serta Pelayanan 
Tata Usaha Kerumah 
tanggaan 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 Persentase Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi di dalam dan ke 
Luar Daerah 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 Persentase Pembangunan, 
Pengadaan, Pemeliharaan dan 
Rehabilitasi Prasarana dan 
Sarana Aparatur 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

2. Cakupan Kemampuan 

Kapasitas dan Kinerja 

SKPD 

               

 Persentase pembinaan dan 
peningkatan pelayanan, tata 
usaha dan administrasi 
kepegawaian 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

3. Cakupan Kinerja                
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Perangkat Daerah  yang 

Termuat Dalam Perjanjian 

Kinerja  

 Persentase ketersediaan 
Dokumen Perencanaan, 
Evaluasi dan Pelaporan 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 Persentase ketersediaan 
Dokumen Penatausahaan, 
Pengendalian dan Evaluasi 
Laporan Keuangan 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

4. Cakupan Kelompok 

Pedagang/Usaha Informal 

Yang Dibina 

               

 Terfasilitasi BPSK di Sulawesi 

Selatan 

1 

BPSK 

1 

BPSK 

2 

BPSK 

3 

BPSK 

3 

BPSK 

1 

BPSK 

1 

BPSK 

2 

BPSK 

2 

BPSK 

2 

BPSK 

 

100 

 

100 

 

100 

 

50 

 

50 

5. Peningkatan Kerjasama 

Antara Pemerintah dan 

Lembaga Dunia Usaha 

               

 Jumlah MOU produk 

Perdagangan yang 

dikerjasamakan  

1 

MOU 

1 

MOU 

1 

MOU 

1 

MOU 

1 

MOU 

1 

MOU 

1 

MOU 

1 

MOU 

1 

MOU 

1 

MOU 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 6. Peningkatan Nilai Ekspor 

Bersih Perdagangan 

               

 Persentase Peningkatan 

Produk Ekspor 

8% 8% 8% 8% 8% 10% 10% 11% 11% 14% 100 100 100 100 100 

 Persentase Penurunan Produk 

Impor 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100 100 100 100 100 

7. Peningkatan Izin Usaha                
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Perdagangan 

 Jumlah Izin Usaha 

Perdagangan 

30  35  40 40 45 32  37  41 41 47 100 100 100 100 100 

 

Tabel 2.3.b  

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan 

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 
 

No 

 

Uraian 
Anggaran  

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 
Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 

1 Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

 

Anggaran 
1.109.045.000 1.228.663.810 1.017.655.650 1.180.105.650 815.015.000 2.475.966.000 

  Realisasi 1.105.355.000 1.039.861.183 990.774.525 1.161.445.650 807.015.000 2.448.892.500 

2 Peningkatan 
Kapasitas dan 
Kinerja SKPD 

 

Anggaran 
13.395.303.000 8.985.839.250 1.140.515.000 12.060.096.659 1.010.100.000 998.642.000 

  Realisasi 13.376.245.000 7.108.123.000 1.087.494.600 11.954.367.834 1.001.499.500 978.542.000 

3 Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem Perencanaan 
dan Sistem Evaluasi 
Kinerja 

 

 
Anggaran 

1.132.867.500 1.260.395.000 11.523.311.100 1.440.104.382 488.407.749 593.092.000 

  Realisasi 1.124.500.000 945.567.500 10.325.852.340 1.437.700.382 488.051.115 588.609.000 

4 Perlindungan 
Konsumen dan 
Pengamanan 
Perdagangan 

 

Anggaran 
1.923.175.000 3.138.747.500 3.885.815.900 2.326.824.148 784.658.000 771.300.000 

  Realisasi 1.904.500.000 2.539.898.137 3.752.455.974 2.298.140.657 779.681.400 766.480.000 
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5 Peningkatan 
Kerjasama 
Perdagangan 
Internasional 

 

Anggaran 
- 1.093.000.000 1.345.750.000 776.000.000 876.150.000 625.500.000 

  Realisasi - 641.079.850 1.305.230.000 736.661.555 840.865.000 626.500.000 

6 Peningkatan dan 
Pengembangan 
Ekspor 

 

Anggaran 
5.272.210.000 5.943.100.000 8.231.640.000 7.854.700.000 7.073.753.978 6.026.500.000 

  Realisasi 5.233.158.000 4.244.266.000 8.037.358.378 7.708.414.433 7.054.997.006 6.019.794.874 

7 Peningkatan Efisiensi 
Perdagangan Dalam 
Negeri 

 

Anggaran 
1.537.132.300 1.951.229.400 2.805.468.500 3.930.726.118 2.958.936.931 1.937.100.000 

  Realisasi 1.511.488.000 1.597.810.663 2.798.145.590 3.899.874.700 2.955.319.619 1.803.447.000 

8 Belanja Tidak 
langsung 

Anggaran 12.683.893.883 14.238.007.800 15.821.756.640 15.299.307.375 16.840.989.671 11.106.684.785 

  Realisasi 12.165.750.000 11.824.117.449 13.890.503.702 14.757.946.369 14.851.457.570 9.990.997.327 

 

 

 

 

 

 

 



  

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023                    
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWEI SELATAN 

73 

 

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYAAN 

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan 

Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengembangan pelayanan yaitu dengan mengetahui 

faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan arah organisasi 

dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Arah tersebut dilakukan dengan 

cara menetapkan tujuan dan strateginya secara efektif dan efisien dengan 

mempertimbangkan faktor kunci tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical 

success factors) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian 

keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Faktor-faktor ini 

ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal, 

dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak serta penentuan skala 

prioritas. 

 

2.4.1 KELEMAHAN DAN KEKUATAN 

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang 

menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber 

daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal 

dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan 

(strength) organisasi dalam mewujudkan pelayanan yang optimal kepada 

masyarakat. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Perdagangan 

Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya : 

A. Kekuatan 

1. Memiliki Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi yang jelas sehingga tidak terjadi 

tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 

2. Adanya Pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa 

peraturan, pedoman, juklak, juknis, pada setiap operasional kegiatan; 

3. Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan dibidang perdagangan; 

4. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas 

fungsinya; 

5. Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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B. Kelemahan 

1. Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap sub unit kerja sebagai 

bahan untuk analisis dan menentukan berapa kebutuhan aparatur tiap bidang; 

2. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan 

komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi; 

3. Perlunya peningkatan dalam perencanaan, evaluasi/monitoring terhadap 

pelaksanaan kegiatan yang ada; 

4. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar; 

5. Perlu peningkatan koordinasi antara bidang yang ada. 

 

2.4.2 PELUANG DANA ANCAMAN 

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap 

kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan 

tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, 

politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai 

peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan eksternal menghasilkan 

peluang-peluang (Opportunities) dilingkungan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi 

Selatan, diantaranya : 

A. Peluang 

1. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pada Sektor 

Perdagangan; 

2. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai; 

3. Jumlah pelaku perdagangan yang cukup besar dan berkembang; 

4. Sumber Daya Manusia yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan 

Perdagangan; 

5. Perkembangan investasi yang terus berkembang baik investasi dalam negeri dan 

investasi luar negeri. 
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B. Ancaman 

1. Sering terdapatnya perubahan produk hukum nasional; 

2. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi; 

3. Kebutuhan akan pelayanan di sektor perdagangan yang lebih cepat, lebih baik 

dan lebih murah sebagai perwujudan good goverrnace yang masih membutuhkan 

perhatian; 

4. Sumber Daya Manusia terampil yang belum sepenuhnya dapat disiapkan oleh 

daerah yang memungkinkan masuk dari luar daerah; 

5. Produk perdagangan yang masih harus di perbaiki mengingat produk dari luar 

negeri sebagai pesaing makin banyak. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN  ISU-ISU STRATEGIS  

PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 

 

3.1.1  Sekretaris. 

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 

 

3.1.2  Kepala 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 domestik 
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3.1.3  Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri 

1. Kepercayaan terhadap perdagangan luar negeri masih membutuhkan 

peningkatan 

2. Pemasaran perdagangan luar negeri membutuhkan akses yang perlu 

ditingkatkan 

3. Kemampuan pemahaman transaksi yang masih perlu di latih 

4. Persiapan teknis kemapuan dasar perdangan luar negeri masih perlu 

ditingkatkan 

5. Kualitas dan mutu barang yang belum standar international 

6. Pembiayaan terhadap barang orientasi ekspor cukup besar 

7. 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 

 

3.1.4  Kepala Bidang Pengawasan 

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 

 

Untuk mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 

sebagaimana yang diuraikan di atas, maka strategi pemecahan  masalah yang dapat 

ditempuh, antara lain: 
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a. 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 perindustrian  dan 

perdagangan provinsi Sulawesi Selatan. 

b. 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. 

c. Diversifikasi komoditi ekspor dan negara tujuan ekspor 

d. 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. 

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang mempunyai 

kompetensi, baik melalui pelatihan (training) maupun pembelajaran 

organisasi (learning organization). 

 

3.2 TELAAH VISI, MISI , PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH 

Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 menggambarkan bagaimana 

tujuan akhir yang diinginkan oleh Gubernur terpilih lima tahun mendatang, dengan 

mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan budaya 

hidup yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu : 

 

“SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, 

INKLUSIF DAN BERKARAKTER” 
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Dengan Penjabarannya Sebagai berikut :  

 INOVATIF  :  Kemampuan Menciptakan Gagasan Baru, Produk Baru, Dan 

Layanan Baru Yang Memberikan Nilai Tambah Yang 

Signifikan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. 

 KOMPETITIF  :  Kemampuan Menghasilkan SDM, Produk Barang Dan Jasa 

Yang Mampu Terserap Oleh Pasar. 

 PRODUKTIF  :  Kemampuan Untuk Menghasilkan Produk Dan Jasa Yang 

Berdaya Saing Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat. 

 INKLUSIF  :  Kondisi Sistem Dan Lingkungan Yang Ramah Untuk Semua 

Tanpa Hambatan Dengan Cara Mel;Ibatkan Partisipasi 

Masyarakat Tanpa Kecuali. 

 BERKARAKTER : Spirit Pembangunan Berdasarkan Agama Dan Budaya 

Masyarakat Sulawesi Selatan. 

 

Berdasarkan Visi Utama Tersebut, Maka dijabarkan 5 Misi 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. 
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 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 

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.  
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 Tujuan   : Terkelolanya Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan 

Secara Optimal Yang Mampu Mendukung Daya Saing 

tabnpa 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; dan Perbaikan Tata Niaga Dan Perluasan 

Pangsa Pasar Produk Unggulan Ekonomi. 

 Arah Kebijakan  : Revitalisasi Petik – Olah – Jual Yang Didukung 

Teknologi. 

 

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, fungsi Dinas 

Perdagangan berada pada Urusan Pilihan yaitu Urusan Perdagangan, yang memiliki 

9 (tujuh) Program yaitu: 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 

3. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja 

4. Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

5. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Perdagangan Internasional 

6. Program Pengembangan Citra Produk 

7. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 
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8. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 

9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

 

3.3   TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA NEGARA (K/L) 

3.3.1 Kementerian Perdagangan 

Telaah terhadap renstra kementrian perdagangan diarahkan pada : 

1.  Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan. 

2.  Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat). 

3.  Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia. 

4.  Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil menengah. 

5.  Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional. 

6.  Mendorong penggunaan produk domestik. 

7.  Meningkatkan perlindungan konsumen.  

8.  Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten. 

9. Meningkatkan efektivitas pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasar 

domestik. 

10.  Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi. 

11. Mendorong pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang. 

12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang 

perdagangan 

 

3.3.1.1 Perdagangan Luar Negeri 

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun ke depan adalah 

“Meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong 

peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan 

keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor”.  Untuk itu, strategi yang 

perlu dilakukan dalam pembangunan Perdagangan Luar Negeri adalah: 

1. Meningkatkan produk ekspor bernilai tambah tinggi, terutama untuk produk-

produk yang berbasis pada sumber daya alam serta memanfaatkan teknologi 

tingkat menengah. 
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2. Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh usaha 

kecil menengah (UKM). 

3. Mengupayakan diversifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung pada negara 

tertentu dan mengupayakanmelakukan ekspor pada negara tujuan akhir dimana 

produk akan dikonsumsi  

4. Mendorong pemanfaatan berbagai skema preferensi perdagangan dan 

kerjasama perdagangan internasional yang lebih menguntungkan kepentingan 

nasional. 

5. Mendorong pengembangan ekspor wilayah perbatasan yang dapat dimanfaatkan 

sebagai pintu gerbang akt ivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara 

tetangga. 

6. Memperkuat kelembagaan perdagangan luar negeri yang mendorong efektivitas 

pengembangan ekspor nonmigas. 

7. Produk-produk ekspor yang didorong pengembangannya adalah produk hilir 

berbasis sumber daya alam, produk yang memiliki permintaan pasarnya besar, 

dan produk yang mendorong perluasan kesempatan kerja. 

 

Adapun fokus prioritas dan kegiatan prioritas untuk perdagangan luar negeri 

adalah sebagai berikut : 

Fokus Prioritas 1: Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor, yang 

didukung oleh kegiatan prioritas: 

1. Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor; 

2. Pengembangan Pasar dan Produk di Wilayah Afrika dan Timur Tengah; 

3. Pengembangan Pasar dan Produk di Wilayah Asia, Australia, dan Selandia Baru; 

4. Pengembangan SDM Bidang Ekspor; 

5.  Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional; 

6.  Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral di Kawasan Asia, Amerika, 

Australia; dan 

7.  Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, 

Timur Tengah. 
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Fokus Prioritas 2: Peningkatan Kualitas Dan Keberagaman Produk Ekspor, 

yang didukung oleh kegiatan prioritas: 

1.  Peningkatan pengawasan dan pengendalian mutu barang; 

2.  Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan; 

3.  Peningkatan Kerjasama di Bidang Perdagangan Jasa; 

4.  Pengembangan Pasar dan Produk di Wilayah Amerika dan Eropa; dan 

5.  Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. 

Fokus Prioritas 3: Peningkatan Fasilitasi Ekspor, yang didukung oleh kegiatan 

prioritas: 

1.  Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor; 

2.  Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar; 

3.  Pengelolaan Impor; 

4.  Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi 

Khusus; 

5.  Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan; dan 

6.  Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan. 

7.  Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Nat ional Single Window dan ASEAN 

Single Window (ASW).  

8.  Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Eropa, Afrika, 

dan Timur Tengah. 

9. Koordinasi pengembangan kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia. 

 

3.3.1.2 Perdagangan Dalam Negeri 

Arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri adalah “ 

Peningkatan penataan sistem distribusi nasional yang menjamin 

kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk 

domestik” . Oleh karena itu, strategi yang perlu dilakukan adalah: 

1. Meningkatkan integrasi perdagangan antar dan intra wilayah melalui 

pengembangan jaringan distribusi perdagangan, untuk mendorong kelancaran 

arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga. 
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2. Meningkatkan iklim usaha perdagangan, melalui persaingan usaha yang sehat 

dan pengamanan perdagangan, untuk mendorong pengembangan usaha kecil 

menengah, peningkatan usaha ritel tradisional dan modern, bisnis waralaba, 

termasuk pengembangan pola kerjasama yang saling menguntungkan antar 

pelaku usaha. 

3. Mendorong terciptanya pengelolaan resiko harga, transparansi harga, 

pemanfaatan alternatif pembiayaan, dan efisiensi distribusi melalui peningkatan 

efektivitas perdagangan berjangka, sistem resi gudang, dan pasar lelang. 

4. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan potensi 

pasar domestik melalui pemanfaatan daya kreasi bangsa. 

5. Memperkuat kelembagaan perdagangan dalam negeri yang mendorong 

terwujudnya persaingan usaha yang sehat , efektivitas perlindungan konsumen 

serta menciptakan perdagangan berjangka, sistem resi gudang, dan pasar lelang 

yang efisien.rt 

Adapun fokus prioritas dan kegiatan prioritas pembangunan perdagangan 

dalam negeri dalam lima tahun ke depan adalah: 

Fokus prioritas 1: Peningkatan Jaringan Distribusi Untuk Menunjang 

Pengembangan Logistik Nasional, yang didukung oleh kegiatan prioritas: 

1.  Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok; 

2.  Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan;dan 

3. Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional.n dinaang Pe 

Fokus prioritas 2: Penguatan Pasar Domestik Dan Efisiensi Pasar 

Komoditi, yang didukung oleh kegiatan prioritas: 

1.  Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan 

2.  Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah; 

3.  Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan INPRES No.6 Tahun 2009; 

4.  Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk kampanye Aku Cinta 

Indonesia; 

5.  Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi; dan 

6.  Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang Dan Sistem Resi Gudang. 
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Fokus prioritas 3: Peningkatan Efektivitas Pengawasan Dan Iklim Usaha 

Perdagangan, yang didukung oleh kegiatan prioritas: 

1.  Penegakan Hukum Persaingan Usaha; 

2.  Pengembangan dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan;  

3.  Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen; 

4.  Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional; 

5.  Peningkatan Tertib Ukur; dan 

6.  Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. 

 

3.4   TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH 

Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) 

merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang 

provinsi; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi; 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi; 

mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar 

wilayah Provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang 

untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan penataan ruang 

wilayah kabupaten/kota. 

Oleh karena itu, RTRWP disusun dengan memperhatikan dinamika 

pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan 

aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota , kondisi fisik 

wilayah kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam di wilayah Provinsi, 

dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, 

pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan antar Provinsi, 

dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. 

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan 

Provinsi juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber 

daya dapat diarahkan berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang 

dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan 
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keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial 

dirumuskan dalam RTRWP. 

RTRW Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009, tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029, dengan  Tujuan umum penataan ruang 

wilayah Provinsi adalah untuk menata ruang wilayah Sulawesi Selatan termasuk 

pesisir dan pulau-pulau kecilnya menjadi simpul transportasi, industri, perdagangan, 

pariwisata, permukiman, pertanian, lahan pangan berkelanjutan, serta untuk 

meningkatkan kualitas lingkungan daerah aliran sungai, secara sinergis antar sektor 

maupun antar wilayah, partisipatif, demokratis, adil dan seimbang, dalam sistem 

tata ruang wilayah nasional, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan 

rakyat, khususnya warga Sulawesi Selatan secara berkelanjutan. 

Sedangkan Tujuan khusus penataan ruang wilayah Provinsi adalah : 

1. Mengembangkan fungsi Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, 

perdagangan dan konvensi;  

2. Mengarahkan peran Sulawesi Selatan sebagai lahan pangan 

berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan 

agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Sulawesi Selatan, 

yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;  

3. Mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata 

alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja; 

4. Memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan 

proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan 

keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan 

budidaya dalam satu ekosistem darat, laut dan udara, serta terpadu antara 

wilayah Kabupaten/kota; 

5. Meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor 

dan lintas wilayah Kabupaten/kota yang konsisten dengan kebijakan Nasional 

dan daerah, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung 

wilayahnya; 
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6. Secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan kepulauan 

menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, 

serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar 

terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan; 

7. Menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam 

pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 

seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis 

Provinsi, penyusunan RPJMD Provinsi; 

8. Menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan 

merangsang partisipasi masyarakat; 

9. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan 

10. Menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan 

ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban. 

 

Agar tujuan penataan ruang wilayah Provinsi tercapai,maka disusun kebijakan 

dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan dalam Pengembangan struktur 

ruang wilayah Provinsi, meliputi : 

1. Peningkataan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan 

ekonomi wilayah darat maupun laut dan pulau-pulau kecil secara merata dan 

berhirarki.  Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi wilayah  adalah : 

a. Meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik Mamminasata 

sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 

yaitu Palopo, atampone, Parepare, Barru, Pangkajene, Jeneponto dan 

Bulukumba, maupun Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa ibukota-ibukota 

Kabupaten yang tidak termasuk dalam PKN maupun PKW, antara kawasan 

perkotaan dengan pusat-pusat kegiatan kawasan perdesaan, serta antara 

kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya, termasuk dengan pulau-pulau 

kecil;  

b. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensil dan 

belum erlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; 
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c. Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah pantai 

dan Daerah irigasi teknis; dan 

d. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih 

produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara 

berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah 

sekitarnya, terutama PKN, PKW dan PKL. 

2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, 

informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata 

di seluruh wilayah Provinsi. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan 

pelayanan jaringan prasarana sebagaimana meliputi: 

a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi darat, laut dan udara 

secara terpadu; 

b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dan informasi terutama 

di kawasan yang masih terisolasi; meningkatkan jaringan energi dengan lebih 

menumbuh-membangkan pemanfaatan sumberdaya terbarukan yang ramah 

lingkungan dalam sistem kemandirian energy listrik lingkungan mikro, baik di 

daerah perdesaan terpencil maupun pulau-pulau kecil terpencil; 

c. Meningkatkan kualitas dan daya jangkau jaringan prasarana serta 

mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air;  

d. Meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi yang terpadu dalam 

sistem tatanan Nasional secara optimal. 

3. Pengembangan kawasan strategis Provinsi. Strategi pengembangan dan 

peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provinsi 

khususnya pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam 

pengembangan perekonomian Provinsi yang produktif, efisien, dan mampu 

bersaing dalam perekonomian Nasional atau internasional   meliputi: 

a. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan 

kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan 

wilayah;  

b. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan 

kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan;  
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c. Mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung 

dan daya tampung kawasan;  

d. Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas 

social ekonomi budaya masyarakat dan lingkungan hidup kawasan; 

e. Mengintensifkan promosi peluang investasi bagi kegiatan ramah lingkungan 

dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; dan 

f. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi. 

 

Sedangkan untuk Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang 

provinsi, diantaranya adalah  Pengembangan Kawasan Budidaya meliputi: 

1. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan 

budidaya,  meliputi : 

a. Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi untuk 

memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat, laut dan udara, termasuk 

ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan 

pemanfaatan ruang wilayah; 

b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta 

prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong 

pengembangan perekonomian kawasan, termasuk laut dan pulau-pulau kecil 

dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan 

mewujudkan pengembangan ekonomi setempat; 

c. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, 

pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; 

d. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan 

untuk mewujudkan ketahanan pangan Provinsi, sebagai daerah pendukung 

lahan pangan berkelanjutan; dan 

e. Mendukung kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan yang bernilai ekonomi 

tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar. 

2. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya 

dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi : 
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a. Membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana 

alam untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian 

akibat bencana; 

b. Memanfaatkan ruang pusat kota, terutama kota besar, metropolitan dan 

megapolitan, dengan mengoptimalkan pembangunan gedung secara vertikal, 

agar terwujud kota taman yang kompak, di daerah perkotaan yang aman 

terhadap risiko bencana alam; 

c. Menumbuh-kembangkan agropolitan yang memadukan agroindustri, 

agrobisnis, agroedukasi, agrowisata serta model rumah kebun di klaster 

sentra-sentra produksi komoditi pertanian unggulan ; 

d. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari 

luas kawasan perkotaan; dan 

e. Mengembangkan kegiatan budidaya kelautan yang dapat mempertahankan 

keberadaan terumbu karang dan pulau-pulau kecil. 

 

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya di Wilayah Provinsi Rencana 

Pengembangan Kawasan Budidaya di Wilayah Provinsi meliputi: 

1. Kawasan Budidaya yang ditetapkan dalam RTRW Nasional yang terkait dengan 

wilayah Provinsi ; 

a. Kawasan andalan Mamminasata dan sekitarnya dengan sektor unggulan : 

pariwisata, industri, pertanian, agroindustri, dan perikanan. 

b. Kawasan andalan Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata, 

perkebunan, pertanian, dan perikanan. 

c. Kawasan andalan Bulukumba – Watampone dan sekitarnya dengan sektor 

unggulan : pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan , dan 

perdagangan. 

d. Kawasan andalan Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan : agro 

industri, pertanian, perikanan, dan perkebunan. 

e. Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor unggulan : 

perikanan, pertambangan dan pariwisata. 
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f. Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan: 

perikanan, pertambangan dan pariwisata. 

g. Kawasan Andalan Laut Singkarang – Takabonerate dan sekitarnya dengan 

sector unggulan : perikanan, pertambangan dan pariwisata. 

h. Kawasan Andalan Laut Selat Makassar dan sekitarnya dengan sektor 

unggulan: perikanan dan pariwisata. 

2. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Provinsi, meliputi : 

a. Kawasan hutan produksi dan hutan rakyat 

b. Kawasan pertanian dan perikanan 

c. Kawasan pertambangan 

d. Kawasan Industri 

e. Kawasan Perdagangan 

f. Kawasan Pariwisata 

g. Kawasan Simpul Pelayanan Transportasi 

h. Kawasan Permukiman 

 

Kawasan perdagangan merupakan kawasan yang potensil dimanfaatkan 

untuk kegiatan perdagangan yang meliputi : 

1. Kawasan perdagangan skala besar meliputi: kawasan perdagangan di PKN 

Mamminasata dan PKW-PKW Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Bone, 

Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkajene, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten 

Bulukumba, 

2. Kawasan perdagangan skala sedang meliputi: kawasan perdagangan di ibukota 

kabupaten dan kawasan potensil seperti rencana Kawasan Ekonomi Khusus 

Emas di Kabupaten Barru, dan Kawasan terpadu pelabuhan, peti kemas dan 

perdagangan Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar yang direncanakan 

sebagai pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia. 

 

3.5   PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

Setelah melakukan analisis terhadap (1) permasalahan atau kendala  yang 

dihadapi Dinas Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas 
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dan fungsinya, (2) peranannya dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil 

Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan yang dijabarkan dalam RPJMD Propinsi 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 yang 

akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Perdagangan Propinsi 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. 
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13. Peningkatkan kelembagaan dan tata laksana pelayanan melalui peningkatan 

kapasitas dan pendayagunaan aparatur, serta akuntabilitas pengelolaan 

keuangan. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN  

 

4.1  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi 

Selatan beserta indikator kinerja disajikan dalam table berikut: 

Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

 

No 

 

Tujuan 

 

Sasaran 

 

Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Target Kinerja 

Tujuan/Sasaran pada 

Tahun Ke - 

1 2 3 4 5 

1 Mewujudkan 

kelembagaan 

pemerintahan 

daerah yang 

berakhlakul 

karimah dengan 

efektif, efisien, 

transparan, 

akuntabel, dan 

sumber daya 

aparatur 

berintegritas, 

berkompetensi 

serta melayani 

masyarakat 

 Persentase Capaian 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

100 100 100 100 100 

1.1  Meningkatnya 

kualitas 

kesekretariatan 

dengan 

mengarahkan 

aparatur pada 

pencapaian 

kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

Persentase Capaian 

Laporan 

Kinerja Pemerintah 

Provinsi Sulawesi 

Selatan 

100 100 100 100 100 
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2 Memperlancar 

Distribusi Barang 

Pokok Dan 

Strategis Dan 

Mengendalikan 

Inflasi Dibawah 

Inflasi Nasional 

 Daya beli / 

Inflasi 

2 2 2 2 2 

2.1  Meningkatnya 

pangsa pasar 

dalam negeri, 

efisiensi dan 

efektivitas 

sistem 

distribusi 

daerah, serta 

wirausaha 

baru sektor 

perdagangan 

Tingkat Inflasi 

Bahan Pokok 

dan Bahan 

Penting 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

3 Meningkatkan 

Volume Dan Nilai 

Ekspor Serta 

Mengendalikan 

Barang Impor 

 Nilai Ekspor Bersih 

Perdagangan 

3 3 3 3 3 

3.1  Meningkatnya 

Volume Dan Nilai 

Ekspor  Serta 

Terkendalinya 

Barang Impor 

Nilai Ekspor 

Perdagangan dan 

Nilai Impor 

Perdagangan 

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 

  Meningkatkan 

Kerjasama 

Perdagangan 

Internasional 

MOU Produk 

Perdagangan 

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 

4 Memberikan 

Perlindungan 

Kepada 

Konsumen Dan  

Kepastian Hukum 

Bagi Konsumen 

Serta  

Pengamanan 

 Keamanan Barang 

Beredar dan 

Legalitas 

Hukumnya 

4 4 4 4 4 
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Barang Beredar 

  Terciptanya  

Perlindungan 

Konsumen Dan 

Kepastian 

Hukum Produsen 

Serta Keamanan 

Barang Beredar 

BPSK di Sulawesi 

Selatan Yang 

Terfasilitasi 

4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

lima tahun mendatang, sebagaimana dipaparkan pada table berikut; 

Tabel 5 

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 

kelembagaan 

pemerintahan 

daerah yang 

berakhlakul 

karimah dengan 

efektif, efisien, 

transparan, 

akuntabel, dan 

sumber daya 

aparatur 

berintegritas, 

berkompetensi 

serta melayani 

masyarakat 

1 Meningkatnya 

kualitas 

kesekretariatan 

dengan 

mengarahkan 

aparatur pada 

pencapaian 

kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

1 Penataan Dan 

Penguatan 

Organisasi Dan 

Manajemen SDM 

Aparatur Serta 

Penyempurnaan 

Sistem 

Pelayanan Dan 

Pelaporan 

1 Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan Dan 

Pelayanan, 

Aparatur  Serta 

Sistem Pelaporan 

Dan Kinerja Dan 

Keuangan 

MISI III : PEMBANGUNAN PUSAT – PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU 

YANG PRODUKTIF 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1 Meningkatkan 

Volume Dan Nilai 

Ekspor Serta 

Mengendalikan 

Barang Impor 

1 Meningkatnya 

Volume Dan Nilai 

Ekspor  Serta 

Terkendalinya 

Barang Impor 

1 Peningkatan 

Kualitas Sarana, 

Prasarana,  

Pelaku Dan 

Pengawasan 

1 Peningkatan 

Kualitas Melalui 

Sertifikasi Produk, 

Pengembangan 

SDM Pelaku Ekspor 
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Ekspor Dan 

Impor 

Dan Impor, 

Penguatan 

Lembaga Sertifikasi 

Mutu Serta 

Pengawasan Impor 

  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 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAANNYA 

 

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan 

akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya 

untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai 

tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan 

adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan 

berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. 

Rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut. 

Tabel 6.a 

Kegiatan Prioritas Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 

Berdasarkan RPJMD Tahun 2018-2023 

PROGRAM INDIKATOR 
PROGRAM 

NO NAMA KEGIATAN 

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

    

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Cakupan 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 
Kekutsertaan Pameran 
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  8 Rapat-Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Dalam dan Luar 
Daerah 

    

Program Peningkatan 
Sarana Dan Prasarana 
Aparatur 

Cakupan Ketersediaan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

1 
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung Kantor/Asmara 

  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 

    

Program Peningkatan 
Perencanaan, 
Penganggaran  Dan 
Evaluasi Kinerja 

% Capaian Kinerja 
Perangkat Daerah 
yang Termuat dalam 
Perjanjian Kinerja 

1 
Pelaksanaan Forum 
Perangkat Daerah 

  2 Penyusunan Dan Evaluasi 
Dokumen Perencanaan 
Penganggaran Perangkat 
Daerah 

  3 Penyusunan dan Pegelolaan 
Administrasi Keuangan 

  4 Penyusunan Pelaporan 
Keuangan Semesteran dan 
Akhir Tahun 

  5 Penyusunan Pelaporan 
Prognosis Realisasi 
Anggaran 

    

Program Peningkatan 
Disiplin Dan Apasitas 
Sumber Daya Aparatur 

% Kehadiran Pegawai 1 Penyusunan dan 
Pengelolaan Administrasi 
Kepegawaian 

 Cakupan Aparatur 
yang Mendapatkan 
Pelatihan Kompetensi 
di Bidangnya 

2 
Pengadaan Pakaian Dinas 
dan Pakaian Korpri Beserta 
Perlengkapannya 

  3 Pengadaan Pakaian Dinas 
Lapangan dan Pakaian 
Khusus Hari-Hari Tertentu 
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Program Peningkatan 
Promosi Dan 
Kerjasama 
Perdagangan 
Internasional 

Jumlah Kerjasama 
Penyelenggaraan 
Pameran Dalam Negeri 

1 

Promosi Produk Ekspor dan 
Unggulan Daerah 

 Jumlah Kerjasama 
Antara Pemerintah dan 
Lembaga Dunia Usaha 

2 
Misi Dagang Dalam dan 
Luar Daerah 

    

Program 
Pengembangan Citra 
Produk 

Peningkatan Jumlah 
Jenis Komoditi Ekspor 

1 Peningkatan Pemasaran 
Komoditi Ekspor 

    

Program Perlindungan 
Konsumen Dan 
Pengamanan 
Perdagangan 

Cakupan Kelompok 
Pedagang/Usaha 
Informasi yang dibina 

1 
Peningkatan Pengawasan 
Barang Beredar dan Jasa 

  2 Penyelenggaraan dan 
Pembinaan BPSK dan 
LPKSM 

  3 Peningkatan Pengawasan 
Tertib Niaga 

  4 Penyelenggaraan Aksi 
Perlindungan Konsumen 

    

Program Peningkatan 
Dan Pengembangan 
Ekspor 

Nilai Total Ekspor 1 
Pemantauan dan 
Pengendalian Impor 

 Nilai Ekspor Bersih 2 Pembinaan Gerakan 
Peningkatan Ekspor 

  3 Pemanfaatan Hasil 
Perundingan Perdagangan 
Internasional 

  4 Peningkatan Kualitas dan 
Kuantitas Pelayanan 
Kalibrasi 

  5 Peningkatan Kapasitas 
Laboratorium Penguji  

  6 Pengembangan dan 
Penerapan Penilaian 
Kesusaian SNI 

  7 Penatausahaan UPT BPPMB  

    

Program Peningkatan 
Efisiensi Perdagangan 
Dalam Negeri 

Jumlah Izin Usaha 
Perdagangan 

1 
Pelaksanaan Sistem Resi 
Gudang  
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 Nilai Perdagangan 
Dalam Negeri 

2 DataBase Perkembangan 
Harga dan Stok Bapokting 

  3 Pelaksanaan Pasar Murah 

  4 Pengembangan Usaha 
Perdagangan 

  5 Pengelolaan Gedung 
Ballroom CCC 

  6 Pengelolaan Pusat 
Distributor Regional (PDR) 
Makassar 

  7 Pengembangan Pasar 
Tradisional Modern Pare-
Pare Jompie 

  8 Penyusunan Database 
Sarana Perdagangan 

  9 Rapat Koordinasi dan 
Identifikasi Bapok 
Menjelang HKBN 

 

Tabel 6.b 

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan 

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

TERLAMPIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023                    
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWEI SELATAN 

104 

 

BAB VII 

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan 

Provinsi Sulawesi Selatan, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan 

ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta 

gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu. 

Tabel 7 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah 

Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 
 

 

Indikator 

 

 

Satuan 

 

Kondisi 

Kinerja 

pada 

awal 

Periode 

Renstra 

 

 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 

Kinerja 

pada akhirl 

Periode 

Renstra 

Thn  2018 Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023 

 

Nilai Toal 

Ekspor 

 

Milyar 1.101.321.

267 

1.111.321.

267 

1.121.321.

267 

1.131.321.

267 

1.141.321.

267 

1.151.321

.267 

5.656.606.33

5 

Nilai Ekspor 
Bersih 

Juta US$ 57.950.717 63.745.78
8 

70.120.36
7 

77.132.40
4 

84.845.64
4 

93.330.20
9 

852.079.702 

Jumlah Lokasi 
Pameran 
Promosi 
Dalam dan 
Luar Daerah 

Lokasi 4 4 7 7 7 8 33 

Jumlah MOU 
Produk 
Perdagangan 
yang 
dikerjasamaka
n 

MOU 1 1 2 3 3 4 13 

Jumlah Barang 

Beredar yang 

diawasi 

Unit 210.000 220.000 240.000 260.000 300.000 350.000 1.370.000 

Jumlah 
Pembinaan 

dan 
Fasilitasi BPSK 
dan 
LPKSM di 

SulSel 

Jumlah 

BPSK 

2 BPSK 2 BPSK 3 BPSK 4 BPSK 5 BPSK 6 BPSK 20 BPSK 
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Jumlah 

Sertifikat 
Produk 
Pengguna 
Tanda Standar 
Nasional 

Indonesia 

Sertifikat 15 20 24 27 30 33 134 

Jumlah izin 
usaha 
perdagangan 

Izin 4 7 7 10 11 12 49 

 
 

Definisi Operasional Indikator Kinerja: 

Indikator Kinerja Utama : 

1. Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Strategis Tingkat inflasi Yaitu 

menunjukan persentase tingkat harga rata-rata tertimbang untuk barang pokok 

(beras, rokok, gula, jagung kedelai, minyak goreng, daging beku, bawang 

merah) dan bahan galian srategis (aspalt, bijih besi, minyak bumi dan bahan 

tambang ). 

 

 

 

 

 

 

2.  LPE Sektor PerdaganganYaituMenunjukan tahap perubahan pertumbuhan 

ekonomi di bidang perdagangan, persentase perekonomian suatu daerah 

dalam PDRB.  

 

 

 

 

 

 

Indikator Kinerja Program : 
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1.  Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Yaitu Antar Waktu Persentase 

Akumulatif harga kebubutuhan bahan pokok yang diharpakan tidak lebih 

kurang dari 5%. 

 

 

 

 

2.  Pertumbuhan Omset Pedagang Yaitu Persentase pendapatan keuntungan 

pedagang dalam periode tertentu dihitung dengan growt percentage over one 

years. 

 

 

 

 

3.  Capaian stabilitas harga barang pokok Yaitu Penghitungan yang menunjukan 

tingkat pencapaian stabilitas harga pada tingkat tertentu dari laju inflasi yang 

berjalan. Hasil akan berbentuk persentase. 

 

 

 

 

4.  Surplus Neraca Perdagangan Yaitu Perbedaan antara nilai ekspor dan impor 

suatu negara pada periode tertentu diukur menggunakan mata uang yang 

berlaku akan menjadi surplus atau kelebihan jika ekspor melebihi impor. 

 

 

5.  Neraca ketersediaan barang pokok Yaitu Penjelasan dalam angka yang 

menunjukan ketersediaan barang pokok (beras, gula, jagung,minyak goreng, 
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daging beku, ayam ras, rokok, bawang merah) yang keluar masuk negara / 

daerah. 

 

 

 

 

 

6.  Indeks Tendensi Konsumen Yaitu Indeks yang dapat memberikan gambaran 

mengenai situasi bisnis dan perekonomian secara umum menurut pendapatan 

konsumen yang didasarkan pada persepsi konsumen mengenai keadaan bisnis 

dan perekonomian. 

 

 

 

 

 

7.  Persentase Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Yaitu Menunjukan Kesiapan 

pelayanan dalam penguji dan mengeluarkan Sertifikasi. 
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BAB VIII 

P E N U T U P 

 

Rencana Straetgis (Rentstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman 

bagi perangkat daerah dalam melakukan aktifitas organisasinya, keberasilan 

implementasinya pada dasarnya sangat mengutamakan kesungguhan dan 

kometmen pemangku kepentingan dalam hal ini di tatanan sumber daya manusia 

Dinas Pedagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Dukungan masyarakat yang 

merupakan mitra strategis dan dunia usaha sebagai mitra utama serta semua pihak 

yang terlibat pada sektor perdagangan diharapkan dapat meningkatkan akselerasi 

dan sinkronisasi dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang digunakan 

sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan urusan perdagangan, 

penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis serta sebagai 

bahan koordinasi baik dengan Pusat, Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

maupun instansi terkait sehinga terjalin sinergitas dalam pengembangan 

perdagangan. 

Implementasi renstra ini diharap dapat berkesinambungan terhadap program 

dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun, sehingga hasil 

yang diharapkan dari renstra ini dapat optimal dan menghasilkan daya saing daerah 

         

       Kepala Dinas Perdagangan 

         Provinsi Sulawesi Selatan 
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