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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. DASAR PEMBENTUKAN 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan 

Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.  

 

Dasar pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 

Provinsi Kalimantan Timur adalah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 

dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2001 yang 

kemudian ditetapkan kembali melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur 

Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Timur.  

 

Dengan terbitnya Undang – Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 

melakukan penyesuaian  terhadap Satuan Perangkat  Daerahnya dan 

ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014  tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

 

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Adapun yang menjadi tugas pokok dari pejabat struktural pada bagan struktur 

organisasi, antara lain sebagai berikut : 

 

 a. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan wewenang untuk 

memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, 

membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim. 
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Untuk menyelenggarakan tugas    pokok dimaksud,  Kepala Dinas  

mempunyai fungsi  : 

a. Membantu Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya; 

b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, 

membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas 

Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim; 

c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya 

untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya. 

 

Fungsi : 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud,   Kepala  Dinas  

mempunyai fungsi  : 

a. Membantu Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya; 

b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, 

membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas 

Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim. 

c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya 

untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya. 

 

b. Sekretaris Dinas 

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan kebijaksanaan koordinasi perencanaan program dan 

pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketata 

laksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan. 

 

Fungsi : 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris  mempunyai 

fungsi  : 

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana 

program dan pelaporan; 

b. Melakukan penyiapan bahan urusan umum dan kehumasan, 

administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan ; 
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c. Melakukan penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan barang 

perlengkapan. 

d. Melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan. 

 

    Sub Bagian Perencanaan Program 

a. Tugas Pokok : 

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan 

program dan penyusunan informasi serta evaluasi. 

b. Fungsi  :  

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian 

Perencanaan Program mempunyai fungsi  : 

1. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan 

penyusunan rencana dan program di bidang Industri, 

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah; 

2. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di bidang 

Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 

3. Menyusun pelaporan kegiatan Industri, Perdagangan, Koperasi 

dan Usaha  Kecil Menengah. 

 

     Sub Bagian Umum  

a. Tugas Pokok :  

     Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, 

perpustakaan, kehumasan dan pengelolaan administrasi 

kepegawaian. 

b. Fungsi  :  

     Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian 

Umum mempunyai fungsi  : 

1. Melakukan penyiapan bahan urusan surat-menyurat, kearsipan, 

urusan rumah tangga dan perlengkapan. 
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2. Melakukan  penyiapan bahan kehumasan. 

3. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi 

kepegawaian. 

 

    Sub Bagian Keuangan 

a. Tugas Pokok : 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi 

anggaran, pembukuan dan pertanggung jawaban serta laporan 

keuangan. 

b. Fungsi  :  

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian 

Keuangan mempunyai fungsi  : 

1. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan  administrasi 

keuangan.   

2. Melakukan penyiapan penyusunan anggaran,  pembukuan dan 

pertanggung jawaban serta  laporan keuangan. 

3. Verifikasi administrasi keuangan. 

 

c. Bidang Industri 

Bidang Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan dan penyiapan 

kebijakan,  perencanaan pembangunan industri, pengembangan usaha 

industri dan penyediaan informasi industri. Untuk menyelenggarakan tugas 

pokok dimaksud, bidang industri  mempunyai fungsi : 

1. Menyusun Rencana Pembangunan Industri dan Pengembangan 

Perwilayahan Industri di Provinsi.  

2. Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri di wilayah 

provinsi serta mengkoordinasikan penjaminan ketersediaan dan 

penyaluran Sumber Daya Alam (SDA) untuk industri dalam negeri di 

wilayah provinsi.  
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3. Melaksanakan pengembangan peningkatan penguasaan dan 

pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri  dan pemanfaatan 

kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri.  

4. Koordinasi penyediaan pembiayaan kompetitif dalam rangka 

pembangunan industri di wilayah provinsi serta ketersediaan infrastruktur 

industri di dalam dan di luar kawasan peruntukan industri. 

5. Mengkoordinasikan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan 

industri menengah. 

 

Kepala Bidang Industri 

Kepala Bidang Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan dan penyiapan 

kebijakan,  pembinaan dan pengembangan Usaha Industri , Pembangunan 

dan Pengembangan Industri dan Infomasi Industri . Untuk menyelenggarakan 

tugas pokok dimaksud, bidang Industri  mempunyai fungsi : 

1. Menyusun, merumuskan dan Mengkoordinasikan kebijakan pembinaan  

dan pengembangan sarana prasarana usaha, produksi, evaluasi dan 

pelaporan serta meningkatkan kerjasama antara industri kecil menengah, 

industri besar serta sektor ekonomi lainya. 

2. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan 

mengkoordinasikan Usaha Industri , Pembangunan dan Pengembangan 

Industri dan Infomasi Industri  

3. Memberikan bimbingan tehnis dan evaluasi terhadap industri  

4. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola 

kemitraan usaha lintas kab/kota di bidang industri  

5. Mengkoordinasikan dan menyusun Penetapan rencana pembangunan 

industri provinsi, Penerbitan Ijin Usaha Industri dan Penyampaian laporan 

informasi industri  

6. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri untuk mengetahui 
tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya 
pemecahan. 

7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan 

melaporkannya kepada pimpinan. 
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Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Industri 

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Perencanaan 

Pembangunan Industri berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai 

bahan acuan. 

2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan 

program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu. 

3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar 

semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. 

4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Perencanaan 

Pembangunan Industri berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas. 

5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan 

rencana pembangunan industri,  

6. Melakukan pengawasan pengembangan perwilayahan industri dan 

pengembangan sumber daya industri,  

7. Melakukan Kegiatan pemanfaatan teknologi industri, pemanfaatan 

kreatifitas/inovasi industri, penyediaan pembiayaan pembangunan 

industri, dan penjamin ketersediaan infrastruktur industri dan 

pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah . 

8. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan 

cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada 

dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

9. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan 

perencanaan pembangunan industri sebagai bahan evaluasi kegiatan 

selanjutnya. 

10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri untuk mengetahui 

tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya 

pemecahan. 

11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan 

melaporkannya kepada pimpinan. 
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Kepala Seksi Pembinaan Usaha Industri 

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pembinaan 

Usaha Industri berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan 

acuan. 

2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan 

program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu. 

3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya 

agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. 

4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pembinaan Usaha 

Industri berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas. 

5. Melakukan pengumpulan dan memberikan layanan analisis dan 

konsultasi Ijin Usaha Industri Besar, Ijin Perluasan Usaha Industri 

Besar, Ijin Usaha Kawasan Industri dan Ijin Perluasan Kawasan Industri  

6. Melakukan Pelaksanaan pengembangan dalam rangka SDM 

Pembinaan Usaha Industri 

7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan 

cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada 

dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

8. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan 

pembinaan usaha industri sebagai bahan evaluasi kegiatan 

selanjutnya. 

9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri untuk mengetahui 

tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya 

pemecahan. 

10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan 

melaporkannya kepada pimpinan. 

 

Kepala Seksi Informasi Industri 

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Informasi 

Industri berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan. 
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2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan 

program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu. 

3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya 

agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. 

4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Informasi Industri 

berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas. 

5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan penyediaan data/informasi 

industri  penyampaian pelaporan data/informasi industri kepada 

pemerintah pusat dan  pengelolaan data perusahaan industri kecil 

yang belum memiliki Ijin Usaha Industri, 

6. Melakukan Pemantauan kepatuhan perusahaan industri/kawasan 

industri dan penyediaan layanan/fasilitas konsultasi input data Sistem 

Informasi Industri Nasional untuk perusahaan industri/kawasan 

industri. 

7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan 

dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan 

pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja 

pegawai. 

8. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan 

informasi industri sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya. 

9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri untuk 

mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang 

dihadapi serta upaya pemecahan. 

10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan 

melaporkannya kepada pimpinan. 

 

d. Bidang Perdagangan 

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan evaluasi 

terhadap pembinaan pasar dan distribusi, usaha perdagangan dan 

pendaftaran  perusahaan serta memberikan bimbingan teknis terhadap 

pembinaan ekspor, pemantauan dan evaluasi kegiatan impor, penerbitan 
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Surat Keterangan Asal (SKA), serta penerbitan Angka Pengenal Importir 

(API). 

Fungsi : 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perdagangan 

mempunyai fungsi: 

1. Merencanakan kegiatan Bidang Perdagangan sebagai acuan 

pelaksanaan tugas. 

2. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya 

yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas. 

3. Menyelesaikan pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang 

Perdagangan. 

4. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi Bidang Perdagangan guna 

pemecahan masalah dan tindak lanjutnya. 

5. Penyiapan perumusan pedoman, standar, norma, kriteria, dan 

prosedur di bidang pengembangan pasar, informasi pasar, 

penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi. 

6. Menyiapkan dan menyusun bahan bimbingan teknis perdagangan di 

bidang pembinaan iklim usaha, pemanfaatan keterkaitan antar dunia 

usaha dan antar sektor, dan peningkatan kerjasama dunia usaha 

pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan 

produksi dalam negeri, dan distribusi 

7. Evaluasi pelaksanaan pengembangan pasar, informasi pasar, 

peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi. 

8. Koordinasi Pengendalian Inflasi. 

9. Menyusun petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan ekspor. 

10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

teknis perdagangan luar negeri. 

11. Meningkatkan kemampuan pengusaha dalam melakukan transaksi 

dan pemasaran di luar negeri. 

12. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). 

13. Melaksanakan penerbitan Angka Pengenal Impor (API). 
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14. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan impor 

termasuk pengawasan mutu barang impor. 

15. Mengkoordinasikan persiapan pemantauan dan evaluasi pemberian 

API. 

16. Penyiapan dan penelaahan, pembinaan, evaluasi, penyusunan 

laporan, serta penyajian informasi. 

 

Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi 

sebagai berikut : 

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan pasar, 

informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan 

distribusi. 

2. Penyiapan perumusan pedoman, standar, norma, kriteria, dan 

prosedur di bidang pengembangan pasar, informasi pasar, 

penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi. 

3. Bimbingan teknis untuk pengembangan pasar, informasi pasar, 

peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi. 

4. Evaluasi pelaksanaan pengembangan pasar, informasi pasar, 

peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi. 

5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana dan program, 

evaluasi serta pelaporan. 

6. Penyiapan dan penelaahan, pembinaan, evaluasi, penyusunan 

laporan, serta penyajian informasi. 

7. Melakukan Koordinasi dengan para pihak, terkait kecukupan stok 

dalam rangka Pengendalian Inflasi. 

8. Penyiapan perumusan kebijakan  di bidang kelembagaan, usaha 

perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, 

pendaftaran perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan. 

9. Penyiapan perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang 

kelembagaan, usaha perdagangan, perdaganan jasa, usaha dagang 

asing, keagenan, pendaftaran perusahaan, dan laporan keuangan 

tahunan perusahaan. 
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10. Bimbingan teknis di bidang kelembagaan, usaha perdagangan, 

perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran 

perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan. 

11. Evaluasi pelaksanaan di bidang kelembagaan, usaha perdagangan, 

perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran 

perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan. 

12. Monitoring dan Evaluasi Perdagangan antar pulau. 

 

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi 

sebagai berikut : 

1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan 

kebijakan di bidang ekspor. 

2. Koordinasi dan sosialisasi kebiajakan bidang ekspor skala provinsi. 

3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor . 

4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan 

SKA dan penelusuran asal barang. 

5. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA, penelusuran 

asal barang di tingkat provinsi. 

6. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitas, koordinasi 

pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi ekspor 

daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 

7. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala provinsi. 

8. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala provinsi. 

9. Rekomendasi penerbitan Eksportir Terdaftar Produsen Industri 

Kehutanan (ETPIK). 

10. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang 

impor. 

11. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan 

kebijakan bidang impor. 

12. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala provinsi. 

13. Penerbitan Angka Pengenal Impor (API). 

14. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. 

15. Pengambilan contoh dan monitoring barang-barang impor. 
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16. Rekomendasi pelaksanaan importasi barang, rekomendasi 

penerbitan/penggantian API. 

 

Seksi Kerjasama Perdagangan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi 

sebagai berikut: 

1. Menyiapkan dan menyusun bahan bimbingan teknis perdagangan luar 

negeri dalam rangka pemanfaatan keterkaitan antar dunia usaha dan 

antar sektor, dan peningkatan kerjasama dunia usaha. 

2. Menyebarluaskan informasi perdagangan luar negeri baik melalui 

Asosiasi/ Perindag/ Dunia Usaha/ Media. 

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan promosi dan 

misi dagang luar negeri. 

4. Mengikuti pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri regional, 

bilateral maupun multilateral. 

5. Pengembangan pasar dalam negeri melalui pasar lelang , misi dagang 

dan promosi. 

6. Mengikuti pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri regional, 

bilateral maupun multilateral. 

7. Menyusun bahan informasi, promosi dan misi dagang, dalam rangka 

perintisan dan pengembangan pasar luar negeri. 

 

e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar 

mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 

Melakukan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan 

evaluasi terhadap perlindungan konsumen dan pengawasan barang. 

Fungsi :  

1. Penyiapan perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur bimbingan 

lembaga, konsumen dan pelaku usaha serta pelayanan pengaduan dan 

kerjasama perlindungan konsumen. 

2. Bimbingan teknis di bidang bimbingan lembaga konsumen dan pelaku 

usaha, serta pelayanan pengaduan dan kerjasama perlindungan 

konsumen. 
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3. Evaluasi pelaksanaan di bidang bimbingan lembaga konsumen dan 

pelaku usaha, serta pelayanan pengaduan dan kerjasama 

perlindungan konsumen. 

4. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan barang dan 

jasa. 

5. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang dan 

jasa. 

6. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pengawasan barang dan jasa. 

7. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang pengawasan barang dan jasa. 

8. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang dan 

jasa. 

9. Melakukan supervisi  di bidang kemetrologian. 

10. Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang kemetrologian. 

 

Seksi Perlindungan Konsumen   ( Pemberdayaan Konsumen ) 

mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan  kebijakan  perlindungan konsumen. 

2. Melaksanakan Penyebaran Informasi, bimbingan konsumen dan pelaku 

usaha. 

3. Melaksanakan Pelayanan Pengaduan Konsumen. 

4. Mengelola operasionalisasi Siswas-PK. 

5. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan 

konsumen. 

6. Melaporkan hasil pelaksaan tugas kepada atasan. 

7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 

mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan kebijakan pengawasan barang Beredar dan Jasa. 

2. Melaksanaan  Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. 

3. Mengentri  data hasil pengawasan. 
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4. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengawasan barang beredar dan  

jasa. 

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 

6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

Seksi   Hubungan   Kelembagaan  (Kerjasama Perlindungan 

Konsumen ), mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan kerjasama dan penegakan hukum perlindungan 

konsumen. 

2. Melakukan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan perlindungan 

konsumen. 

3. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga perlindungan konsumen 

terkait. 

4. Melakukan supervisi dibidang kemetrologian. 

5. Melakukan evaluasi dan pelaporan bidang kemetrologian. 

6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 

7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

f. Bidang Koperasi dan Usaha  Kecil Menengah 

Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan pembinaan dan 

pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, fasilitasi 

pembiayaan permodalan dan pengembangan produksi usaha dan pemasaran 

koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, menengah serta pemantauan 

dan evaluasi pelaksanan kebijakan tehnis di bidang koperasi dan UMKM. 

 

Fungsi : 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi : 

1. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan, 

permodalan  dan perkreditan Pengembangan sumber daya manusia  serta 

pengembangan produksi,  usaha dan pemasaran koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah sebagai dasar pelaksanaan tugas; 
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2. Menyusun pola, pengembangan sumber daya manusia serta  

pengembangan produksi,   usaha dan pemasaran  pembinaan dan 

pengembangan kelembagaan, permodalan, dan perkreditan koperasi dan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 

3. Melakukan konsultasi dan kerjasama dengan unit kerja di dalam dan diluar 

lingkungan dinas dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

tugas; 

4. Menganalisa pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan 

kelembagaan, permodalan dan perkreditan, pengembangan sumber daya 

manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran koperasi 

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 

5. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan, 

permodalan dan perkreditan, pengembangan sumber daya manusia serta 

pengembangan produksi, usaha dan pemasaran koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah. 

 

Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UMKM 

Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok 

melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan kelembagaan 

serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia koperasi dan usaha, 

kecil, peningkatan kerja sama  dengan dunia usaha di bidang lembaga 

UMKM dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan teknis. 

 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Lembaga Koperasi 

dan UMKM mempunyai fungsi : 

1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan 

serta pembubaran koperasi. 

2. Pengesahan pembentukan, penggabungan, dan peleburan serta 

penetapan pembubaran koperasi lintas kabupaten /kota. 

3. Fasilitas pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian 

koperasi lintas kabupaten /kota. 
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4. Pengesahan dan perubahan anggaran  Dasar yang menyangkut 

penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi 

lintas kabupaten /kota. 

5. Pengawasan,  monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan KUMKM. 

 

Seksi Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran 

Seksi Produksi Pembiayaan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan, pembinaan, penciptaan, pengawasan dan 

evaluasi pembiayaan dan permodalan koperasi & Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah. serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran produk 

koperasi dan usaha kecil dan melakukan analisis iklim usaha, pemantauan 

dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan pihak terkait di bidang 

pengembangan usaha koperasi. 

 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Produksi, Pembiayaan 

dan Pemasaran  Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi : 

1. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan unit simpan 

pinjam Koperasi tingkat  provinsi. 

2. Penciptaan usahan simpan pinjam yang sehat ditingkat provinsi sesuai 

dengan    kebijakan pemerintah. 

3. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan 

KSP/USP- Kop lintas Kabupaten / Kota. 

4. Bimbingan Pembinaan KSP/USP-kop lintas Kabupaten /Kota. 

5. Bimbingan Pemberian sanksi administratif kepada KSP/USP-kop lintas 

Kabupaten / Kota yang tidak melaksanakan kawajiban. 

6. Fasilitas akses pembiayaan bagi KUMKM lintas Kabupaten / Kota 

7. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan 

pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Provinsi. 

8. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi lintas Kabupaten / Kota. 

9. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah provinsi. 

10. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM lintas 

Kabupaten / Kota. 

11. Penetapan dan pengembangan UMKM lintas Kabupaten / Kota. 
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Seksi Pengawasan Koperasi 

Seksi Pengawasan Koperasi mempunyai tugas melakukan pengawasan 

kepatuhan dan kelembagaan, melakukan pengawasan usaha dan penilaian 

kesehatan usaha, serta penanganan kasus perkoperasian. 

 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pengawasan Koperasi 

mempunyai fungsi : 

1. Pengawasan kepatuhan dan kelembagaan. 

2. Pengawasan usaha simpan pinjam koperasi. 

3. Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan 

Timur terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat Dinas, 4 (empat) 

Kepala Bidang dan 3 (tiga) Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) 

seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini : 
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STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM  

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 
 

Struktur Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur  

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Selain itu , Dinas Perindagkop dan UMKM Prov. Kaltim rencananya  akan  hanya  

memiliki 2 ( dua ) Unit UPTD mengingat kewenangan UPTD Metrologi akan 

dilimpahkan ke Kabupaten /Kota. Struktur Organisasi UPTD Dinas Perindagkop 

dan UKM Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut: 

 

 

  BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

 
KEPALA DINAS

SEKRETARIS 

SUB BAGIAN PERENCANAAN 

PROGRAM
SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEUANGAN

     

KELOMPOK

JABATAN 

FUNGSIONAL 
BIDANG INDUSTRI BIDANG PERDAGANGAN

BIDANG PERLINDUNGAN 

KONSUMEN DAN 

PENGAWASAN BARANG 

BEREDAR 

BIDANG KOPERASI DAN UKM

  
SEKSI PERENCANAAN 

INDUSTRI  SEKSI PERDAGANGAN DALAM 
NEGERI 

SEKSI  PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 

SEKSI BINA LEMBAGA 

KOPERASI DAN UKM 
 

 
 

         
       

SEKSI PEMBINAAN USAHA 

INDUSTRI 
SEKSI PERDAGANGAN LUAR

NEGERI 

SEKSI  PENGAWASAN BARANG 

BEREDAR 

SEKSI PRODUKSI, 

PEMBIAYAAN DAN PEMASARAN

 
 
 

       
         
       

 
SEKSI INFORMASI INDUSTRI

SEKSI KERJASAMA 

PERDAGANGAN 
SEKSI HUBUNGAN 

KELEMBAGAAN 

       

SEKSI PENGAWASAN 

KOPERASI 

 

 
       

UPTD
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1. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang  

memiliki tugas pokok dan Fungsi  : 

1. Penyusunan rencana teknis operasional kalibrasi, pengujian dan sertifikasi 

mutu barang. 

2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional kalibrasi, pengujian dan 

sertifikasi mutu barang. 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kalibrasi, pengujian dan 

sertifikasi mutu barang. 

4. Pengelola urusan ketatausahaan. 

5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional. 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

KEPALA UPTD 
 P3UKM 

SUBBAG TATA 
USAHA 

SEKSI PROMOSI 
DAN PEMASARAN 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

TEKNIS DAN 
DESAIN 

KELOMPOK 
FUNGSIONAL 
PENYULUH 
INDUSTRI 

KEPALA DINAS 

KEPALA UPTD 
BPSMB 

SUBBAG TATA 
USAHA 

SEKSI            
PENGUJIAN DAN 

KALIBRASI 

SEKSI              
JAMINAN MUTU 

KELOMPOK 
FUNGSIONAL 
PENGUJI MUTU 

BARANG 



                 
   

 
20

LKj‐IP	2017		Dinas Perindagkop & UKM Prov. Kaltim	

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi 

Mutu Barang didukung oleh Kepala UPTD, satu bagian dan dua Seksi dengan 

Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut.   

 

Kepala UPTD BPSMB, memiliki tugas pokok dan fungsi  : 

1. Merencanakan Operasional Program Kerja UPTD Balai Pengujian dan 

Sertifikasi Mutu Barang ( UPTD BPSMB ) berdasarkan tugas Permasalah dan 

Kebijakakan sesuai dengan renstra Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi 

Kalimantan Timur sebagai pedoman dalam pelaksaaan tugas; 

2. Membagi Tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana 

kegiatan dari masing – masing Sub Bagian dan Seksi sebagai bahan 

penyusunan Rencana Kerja; 

3.  Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sebagat tangkah 

pembinaan; 

4. Melaksanakan penyeliaan dengan cara memeriksa dan memonitor tugas 

bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan; 

5. Menyusun perencanaan program kerja UPTD BPSMB dengan 

mengkoordinasikan kepada semua Sub Bagian dan Seksi berdasarkan 

peraturan yang berlaku sesuai dengan Renstra Dinas; 

6. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum 

dan kepegawaian serta administrasi perlengkapan berdasarkan peraturan 

yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas; 

7. Menyelenggarakan program perlindungan konsumen dan pengamanan 

perdagangan dalam rangka penerapan standar; 

8. Menyelenggarakan program peningkatan kerjasama perdagangan 

internasional dalam rangka pengawasan dan penjaminan mutu barang;  

9. Menyelenggarakan program peningkatan dan pengembangan ekspor dalam 

rangka peningkatan daya saing dan pengawasan mutu barang; 

10. Menyelenggarakan pembinaan pejabat fungsional penguji mutu barang 

dalam rangka peningkatan kompetensi; 

11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian dan Seksi berdasarkan 

rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian 

program; 
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12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan 

pertanggungjawaban kepada atasan; 

 13.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 

Kepala Bagian Tata Usaha, memiliki tugas pokok dan fungsi  : 

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan tugas dan 

permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra Dinas Perindagkop dan 

UMKM Prov. Katim sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;  

2. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan bahan rencana 

kegiatan dari masing - masing Sub Bagian dan Seksi sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja; 

3. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan 

sebagai langkah pembinaan; 

4. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka kinerja bawahan 

5. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum berdasarkan peraturan 

yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas-tugas; 

6. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan 

peraturan yang berlaku untuk mendukung kelancaran keuangan;  

7. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan 

peraturan yang berlaku agar tertib administrasi kepegawaian;  

8. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perlengkapan berdasarkan 

peraturan yang berlaku untuk mendukung kebutuhan;  

9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbag Tata Usaha berdasarkan 

rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian 

program; 

10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan 

pertanggung jawaban kepada atasan;  

11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 
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Kasi Pengujian dan Kalibrasi, memiliki tugas pokok dan fungsi  : 

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengujian dan Kalibrasi berdasarkan tugas 

permasalahan   dan kebijakan   sesuai  dengan  renstra  Dinas Perindagkop  

dan UMKM Prov.  Kaltim  sebagai pedoman   dalam pelaksanaan tugas; 

2. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun  bahan rencana 

kegiatan dari seksi sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 

3. Membimbing    bawahan   dengan   cara   memberikan    petunjuk   dan 

arahan sebagai langkah pembinaan; 

4. Memeriksa  dan  memonitor  tugas  bawahan   dalam  rangka  menilai 

kinerja bawahan; 

5. Menyelenggarakan   kegiatan   koordinasi   pengujian   dan sertifikasi mutu 

barang,   koordinasi    peningkatan    hubungan    kerja   dengan lembaga 

perlindungan  konsumen dalam rangka penerapan standar; 

6. Menyelenggarakan   koordinasi   pengelolaan  isu - isu perdagangan 

internasional  dalam rangka pengawasan mutu barang; 

7. Menyelenggarakan    kerjasama    standardisasi    mutu    produk   baik 

nasional, bilateral, regional dan internasional, koordinasi program 

pengembangan ekspor dengan instansi terkait/ asosiasi / pengusaha 

dalam rangka peningkatan daya saing; 

8. Menyelenggarakan  peningkatan  kapasitas  lab penguji  mutu  barang 

ekspor   dan   impor   dalam   rangka   peningkatan   daya  saing   dan 

pengawasan mutu barang; 

9. Mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan  Seksi  Pengujian  dan  Kalibrasi 

berdasarkan  rencana kena dan reansasinya untuk mengetahui tingkat 

pencapaian  program; 

10. Melaporkan  hasil pelaksanaan  tugas  kepada atasan sebagai bahan 

pertanggungjawaban  kepada atasan; 

11. Melaksanakan tugas  kedinasan  lainnya yang diberikan atasan baik secara  

lisan  maupun   tertulis   sesuai  tugas  dan  fungsinya   untuk kelancaran  

pelaksanaan tugas. 
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Kasi  Jaminan Mutu, memiliki tugas pokok dan fungsi  : 

1. Merencanakan kegiatan Seksi Jaminan Mutu berdasarkan tugas 

permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra Dinas Perindagkop dan 

UMKM Prov. Kaltim pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana 

kegiatan dari Seksi Jaminan Mutu sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 

3. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan 

sebagai langkah pembinaan; 

4. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja 

bawahan; 

5. Menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian permasalahan permasalahan 

pengaduan konsumen dalam rangka peningkatan pelayanan kepuasan 

pelanggan; 

6. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan isu - isu perdagangan 

internasional dalam rangka penjaminan mutu barang; 

7. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor 

dan impor dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu; 

8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Jaminan Mutu berdasarkan rencana 

kerja dan realisasinya untuk mengetahuitingkat pencapaian program; 

9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan 

pertanggungjawaban kepada atasan; 

10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 

2. UPTD Pelatihan dan Pengembangan  Koperasi dan UKM ( P2KUKM ) 
Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi : 
1. Menyelenggarakan pelatihan  tenaga UKM serta kewirausahaan yang 

berbasis kompetensi. 
2. Mengembangkan program pelatihan sesuai kebutuhan UKM. 
3. Memberikan layanan pelatihan UKM yang terbaik didukung oleh sarana dan 

pra sarana sesuai kemajuan teknologi. 
4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM pengelola, instruktur 

dalam penyelenggaraan pelatihan UKM serta kewirausahaan. 
5. Meningkatkan sinergitas peran praktisi, akademisi dan birokrasi dan 
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komunitas dalam penyelenggaraan pelatihan UKM serta kewirausahaan. 
 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya UPTD Pelatihan dan Pengembangan 
Usaha Kecil Menengah ( P2KUKM ),  didukung  oleh  satu  Subbag dan dua Seksi 
yaitu : 
 

a.   Kepala UPTD P2UKM, memiliki tugas pokok dan fungsi  : 
1.  Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan tenaga 

UKM. 
2. Penyelenggaraan dan koordinasi pelatihan pelaku usaha / UKM. 
3. Penyelenggaraan telaah staf sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan. 
4. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait. 
5. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan. 
6. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
 

b. Kepala Subbag Tata Usaha, memiliki tugas pokok dan fungsi  : 
1. Melaksanakan penyiapan program, evaluasi dan pelaporan. 
2. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi. 
3. Melaksanakan urusan keuangan. 
4. Melakukan urusan perlengkapan, ketatausahaan & rumah tangga. 
5. Melaksanakan urusan carakan, kehumasan dan kepegawaian. 
6. Melakukan urusan perawatan/pemeliharaan dan kebersihan. 
7. Melaksanakan urusan keamanan security ( satpam ). 
8. Melaksanakan perintah lain sesuai perintah atasan. 
 

c. Seksi  Perencanaan dan Evaluasi , memiliki tugas pokok dan fungsi  : 
1. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi perencanaan dan 

evaluasi pelatihan tenaga UKM. 
2. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis perencanaan dan 

evaluasi pelatihan tenaga UKM. 
3. Melaksanakan perencanaan pelatihan tenaga UKM. 
4. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelatihan. 
5. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan. 
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan. 
7. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan. 
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d. Seksi Pelayanan dan Pelatihan,   memiliki tugas pokok dan fungsi  : 
1. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi Pelayanan Pelatihan. 
2. Melaksanakan bahan petunjuk teknis pelatihan tenaga UKM. 
3. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tenaga UKM. 
4. Melaksanakan pelatihan bagi tenaga UKM. 
5. Melaksanakan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan. 
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan. 
7.  Melaksanakan perintah lain sesuai perintah atasan. 

 

D. SUMBER DAYA MANUSIA 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang ada di Provinsi 

Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2017  memiliki 

jumlah pegawai 106 orang   dengan  rinciaan sebagaimana dalam tabel 1.                         

SDM aparat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi 

Kaltim dilihat dari tingkat pendidikan serta  pelatihan teknis maka kualitas 

SDM tersebut telah sesuai dengan  kebutuhan dan berkualitas, hal ini terlihat 

bahwa  9,43% berpendidikan S2 dan 39,62% SDM aparat Indagkop 

berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3 (Sarjana Muda) 5,66% 

dan 40,56% berpendidikan SLTA, dengan golongan ruang/pangkat 78,30% 

adalah Penata dan 12,26%  adalah  Pembina sedangkan sisanya 9,44% 

Pelaksana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
   

 
26

LKj‐IP	2017		Dinas Perindagkop & UKM Prov. Kaltim	

Jabatan 
Jenis Kelamin Golongan Pendidikan 

Pria wanita  
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
SD 

 
SLTP

 
SLTA 

 
Diploma 

 
sarjana 

Pasca
. Srjn 

Kepala 
Dinas 

1 - - - - 1 - - - - - 1 

Sekre-
tariat 

 
14 

 
10 

 
- 

 
50

18 1 1 2 9 1 9 2 

Bid 
Industri 

11 6 - - 15 2 - - 6 - 9 2 

Bid. 
PKPB 

6 3 - - 8 1 - - 1 1 6 1 

Bid. 
Perdaga

ngan 
7 5 - - 10 2 - - 6 1 3 2 

Bid. 
Kope -

rasi 
12 4 - 1 13 2 1 - 9 1 4 1 

UPTD 
BPSMB 

7 10 1 1 13 2 1 - 10 2 3 1 

UPTD 
P3KU 
KM 

9 2 - 2 8 1 - - 3 - 7 11 

Jlh PNS 67 40 1 9 85 12 3 2 44 6 41 11 

Jlh 
Honor/P

TT 
43 30 0 0 0 0 3 2 25 9 29 0 

Jlh PNS 
+ 

Honor/P
TT 

110 70 1 9 85 12 6 4 69 15 70 11 

 

 

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu 

diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, 

diantaranya :   

1. Adaptasi atas perubahan lingkungan strategik 
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Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma 

pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat.  Untuk 

merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap 

lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa 

yang diinginkan oleh masyarakat.   

 

     2.   Pengelolaan keberhasilan 

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indikator 
keberhasilan  disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini 
dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan 
tepat sasaran. 

3.  Orientasi ke masa depan 

 Dalam  berorganisasi, perlu  adanya  orientasi   ke   depan  guna   
menambah  pengetahuan / masukan   agar  dapat   memperhitungkan   apa  
yang   perlu  dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah 
ditetapkan. 

4.  Menentukan  rencana program  utama  yang akan dicapai sesuai target 
yang  telah ditetapkan  selama kurun waktu tertentu.Berdasarkan  target  
yang telah ditetapkan, maka ditetapkan  tujuan, sasaran  Dan  program  
utama  beserta indikator-indikator  kinerja  yang  akan dicapaiselama kurun 
waktu yang telah ditetapkan. 

5.  Pelayanan prima 

     Salah  satu  indikator  keberhasilan  suatu instansi ditentukan seberapa 
besar  instansi   tersebut   mampu    mewujudkan    pelayanan   primanya    
kepada masyarakat. 

 

F. Permasalahan Utama  (Isu Strategis) 

 Bidang Industri 

 Hilirisasi industri pengolahan komoditas unggulan daerah pada dasarnya 

merupakan salah satu implementasi dari kebijakan hilirisasi industri berbasis 

komoditas unggulan daerah. Hilirisasi (industri hilir) merupakan aktifitas atau 

kegiatan pengolahan berbasis bahan baku sumber daya alam dalam upaya 

meningkatkan  nilai tambah dan menghindari ekspor sumber daya dalam 

bentuk primer (bahan mentah). Pengembangan hilirisasi industri selain 
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diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk,  juga dapat 

meningkatkan penguatan dan pengembangan struktur industri, meningkatnya 

penterapan tenaga kerja, meningkatnya pertumbuhan dan aktifitas ekonomi 

sub sector ekonomi lainnya, berkembangnya wilayah industri, terciptanya alih 

teknologi serta penghematan dan peningkatan devia. Mengingat hal itu, maka 

kondisi potensi sumber daya alam, utamanya potensi produksi sumber daya 

alam terbarukan sebagai sumber daya bahan baku industri merupakan 

landasan utama pentingnya hilirisasi industri pengolahan berkelanjutan. 

 

Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 

sumberdaya alam yang melimpah dan dengan keragaman sumber daya 

hayatinya, khususnya sumber daya hayati berbasis komoditas pertanian dan 

perkebunan, tanaman pangan dan holtikultura, serta komoditas perikanan, 

menjadikan hilirisasi industry pengolahan komoditas unggulan daerah 

berbasis komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan merupakan salah 

satu langkah strategis dalam mendukung dan mendorong percepatan tujuan 

pembangunan khususnya dalam hal terwujudnya daya saing ekonomi 

berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan terutama dalam upaya 

mencapai  tujuan meningkatnya kesejahteraan dan  pendapatan masyarakat, 

menurunnya kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya kontribusi sector 

pertanian dan meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah ( kontribusi 

industri pengolahan non migas).  

 

Dengan demikian, hilirisasi industri pengolahan komoditas unggulan daerah 

berbasis agro diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian 

kerakyatan berbasis sumberdaya alam di Kalimantan Timur. 

 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, hilirisasi industri pengolahan komoditas 

unggulan daerah Kalimantan Timur diarahkan pada : 

1. Industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra – sentra produksi 

bahan baku serta lingkungan dan sarana penunjangnya. 

2. Penguatan dan meningkatkan kinerja industri pengolahan skala 

UKM/IKM yang didukung oleh industri pengolahan skala besar. 
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3. Pengembangan industri berbasis komoditas unggulan yang mampu 

meningkatkan nilai tambah, peningkatan pendapatan dan penyerapan 

tenaga kerja  serta daya saing perekonomian wilayah secara 

berkelanjutan. 

 

Untuk itu, dalam rangka percepatan dan optimalisasi pencapaian tujuan 

hilirisasi, skala prioritas pengembangan hilirisasi industri pengolahan 

komoditas unggulan daerah Kalimantan Timur menjadi sangat penting. 

 

Hal ini penting dilakukan dengan harapan hilirisasi industri pengolahan 

produk unggulan daerah dapat menjadi pendorong pengembangan industri 

agro berbasis komoditas unggulan daerah serta diharapkan mampu 

meningkatkan nilai tambah produk agro, peningkatan penyerapan tenaga 

kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat dan peningkatan daya saing 

perekonomian daerah Kalimantan Timur secara berkelanjutan. 

 

 Bidang Perdagangan. 

* Perdagangan  Dalam Negeri  

 Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting terutama di 

pedalaman/perbatasan kurang lancar. 

1. Kebutuhan pokok dan barang penting sebagian besar masih dipasok dari 
luar daerah. 

2. Tidak semua Kabupaten/Kota memiliki pasar dan gudang barang 
kebutuhan pokok yang layak. 

3. Penataan PKL masih belum tersentuh secara optimal. 

4. Belum seluruh Kabupaten/Kota memiliki BPSK (Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen). 

5. Kurang lancarnya informasi harga dari Kabupaten/Kota. 

6. Lambatnya penerimaan Laporan SIUP dan TDP dari Kabupaten/Kota. 

7. Belum optimalnya perlindungan konsumen di Kabupaten/Kota. 

8. Masih ditemukan barang-barang yang beredar yang tidak layak jual dan 
tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, seperti SNI dan 
kadaluarsa. 
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9. Tidak semua Kabupaten/Kota siap/memiliki SDM, sarana dan prasarana 
Kemetrologian sesuai UU No. 23 Tahun 2014. 

10. Masih adanya disparitas harga menjelang Hari-hari Besar Keagamaan. 

 

Perdagangan Luar Negeri 

Dalam upaya pengembangan dan peningkatan ekspor non migas 

Kalimantan Timur, ditemui berbagai permasalahan yang cukup mendasar, 

diantaranya adalah : 

1. Belum maksimalnya networking pasar luar negeri. 

2. Masih rendahnya pemanfaatan informasi /akses pasar luar negeri. 

3. Terbatasnya kemampuan SDM UKM ekspor. 

4. Rendahnya daya saing produk ekspor yang terbaharui.  

5. Rendahnya daya saing pelaku usaha kaltim dengan daerah lain baik 

dari aspek kualitas komoditi maupun kuantitas. 

6. Tidak stabilnya permintaan negera tujuan ekspor.  

7. Tidak stabilnya harga pasar internasional. 

 

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu barang (BPSMB) 

               Isu dan Masalah Mendesak pada laboratorium kalibrasi : 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) PNS yang terus mengalami 

penurunan, karena pensiun sebanyak 4 orang dan yang berpulang 

ke rahmatullah 1 orang. Tentunya kedepan diperlukan 

penambahan 5 (lima) orang PNS. 

2. Ada beberapa kebutuhan pelanggan yang belum bisa dipenuhi, 

karena jenis dan kapasitas peralatan standar belum mencukupi. 

 

 Isu dan Masalah Mendesak pada laboratorium pengujian : 

1. Penambahan peralatan sesuai kemajuan teknoligi. 

2. Peningkatan kompetensi SDM. 

3)  Bidang Koperasi dan UKM. 

Isu mendasar adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pembagian urusan dimana salah 
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satunya pembagian urusan koperasi dan UKM yang mengatur 

kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Selain 

itu lainnya seperti aspek kelembagaan, aspek produksi, aspek 

pembiayaan, aspek pemasaran dan aspek kapasitas sumber daya 

manusia (SDM). Permasalahan yang dihadapi di koperasi dan UKM 

Provinsi Kalimantan Timur antara lain : 

a. Pembagian kewenangan urusan koperasi antara pemerintah pusat, 

provinsi dan kabupaten/kota sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah dirasakan membatasi 

program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi 

karena cakupan pembinaan koperasi dan UMKM hanya mencakup 

koperasi yang anggotanya lintas kabupaten/kota dan pembinaan bagi 

usaha kecil saja.  

b. Terbatasnya akses koperasi dan UKM terhadap sumber-sumber 

pembiayaan. 

c. Masih rendahnya daya saing produk koperasi dan UKM baik dari segi 

kemasan, perijinan, kontinuitas atau kualitas produk yang 

mengakibatkan terbatasnya akses pasar. 

d. Kurangnya kemampuan SDM koperasi dan UKM dalam penguasaan 

teknologi informasi mengakibatkan terlambatnya UKM dalam 

mengakses informasi terkait dengan pengembangan usaha. 

e. Pelaksanaan diklat koperasi dan UKM dari Dana Alokasi Khusus 

(DAK) masih terkendala dalam kegiatan pendampingannya. Hal ini 

disebabkan lokasi koperasi Peserta diklat terpencar dan terpencil 

sehingga agak menyulitkan untuk dilakukan pendampingan karena 

selain jaraknya yan jauh, sara transportasi dan informasi juga masih 

sulit.  

f. Kompetensi tenaga pendamping masih sangat terbatas mengingat 

salah satu persyaratan untuk tenaga pendamping adalah sarjana atau 

D3. Sedangkan di Kaltim, kebanyakan sarjana/D3 masih berorientasi 

menjadi PNS atau karyawan perusahaan. Apalagi untuk pelaksanaan 
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pendampingan di daerah terpencil dan perbatasan masih kurang 

dukungan ketersediaan SDM pendamping yang berkompeten.  

g. Dalam rangka revitalisasi koperasi, dilaksanakan beberapa upaya 

untuk mewujudkan koperasi yang aktif dan berkualitas yang meliputi : 

Rehabilitasi, Reorganisasi dan pengembangan. Khusus Pelaksanaan 

rencana pembubaran koperasi tidak aktif berdasarkan Online Data 

System Kementerian Koperasi mengalami kendala karena beberapa 

koperasi tidak aktif tersebut masih mempunyai pinjaman program 

pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan maupun non 

perbankan. 

h. Pelaksanaan Program Penumbuhan Wirausaha Baru yang meliputi 

pelaksanaan diklat, bantuan peralatan produksi dan pendampingan 

usaha masih mengalami beberapa kendala antara lain terbatasnya 

anggaran dan waktu diklat sehingga materi yang disampakan belum 

dapat dikuasai dan dipraktekkan oleh peserta secara maksimal. 

Selain itu SDM UKM yang belum menguasai managemen usaha 

dengan baik, menyebabkan usaha tidak dapat berkembang secara 

optimal. Untuk itu diperlukan juga adanya program pendampingan 

Wira Usaha Baru (WUB) agar diberikan alokasi anggaran yang 

mencukupi.  

i. Terbatasnya kemampuan para pendamping dalam melakukan 

pendampingan koperasi dan UKM dalam beberapa aspek tertama 

dalam aspek teknis sehingga pengembangan usaha UMKM belum 

berjalan optimal. 

j. Belum optimalnya pelaksanaan program kemitraan dan CSR bagi 

UKM dan koperasi sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 

k. Masih banyak koperasi yang belum aktif melakukan RAT padahal 

kegiatan usaha koperasi berjalan aktif. 

Dengan adanya seksi baru yaitu seksi pengawasan koperasi yang baru 

terbentuk  maka perlu untuk: 
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1. Melakukan sosialisasi atas keberadaan seksi tersebut. 

2. Masih rendahnya pemahaman apparat yang membidangi 
pengawasan koperasi, mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan 
UKM Nomor : 17/Per/M. KUKM/IX/ 2015 tentang Pengawasan 
Koperasi. 

3. Cepatnya perpindahan/mutase aparatur daerah yang menangani 
koperasi (Satgas Pengawas Koperasi). 

4. Rendahnya SDM dan tidak adanya Diklat Pengawas Koperasi bagi 
apparat. 

 

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA 

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas 

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim dilengkapi dengan 

sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel sebagai berikut  

                                 
Peningkatan Sarana Prasarana Dinas Perindagkop  
                             Provinsi Kaltim Tahun 2017 
 

NO URAIAN BANYAKNYA SATUAN 

1 Tanah 29.767  m2 

2 Bangunan Gedung 7.617  m2 

3 Listrik 2 Jaringan 

4 Air 1 Jaringan 

5 Telepon 7 Line (1 fax) 

6 Area Parkir 2 Area 

7 Ruang Rapat 2 Ruang 

8 Ruang Arsip 3 Ruang 

9 Koperasi 1 Buah 

10 Taman Dalam 1 Area 

       

    Sumber data : Disperindagkop & UKM Prov. Kaltim 

BAB II 

PERENCANAAN  KINERJA 

 

A. PERENCANAAN  STRATEGIS 
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Dalam mengantisipasi tantangan ke depan, Dinas Perindustrian 

Perdagangan  Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim sebagai organisasi yang 

berada dalam jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara terus 

menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. 

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

dan UKM Provinsi Kaltim sebagaimana yang telah digariskan, maka 

dipandang perlu untuk menggariskan beberapa tujuan dan  sasaran disertai 

dengan indikator pengukurannya yang harus dilaksanakan oleh seluruh 

jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim 

yaitu sebagai berikut : 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan 
meletakkan  kerangka  prioritas  untuk  memfokuskan  arah  semua program 
dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan strategik dicanangkan untuk 
jangka waktu 5 ( lima) tahun. 

 
Sedangkan sasaran merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau 
dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi 
Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses 
perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya 
dalam kegiatan atau aktivitas. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, 
sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim. 

Adapun,  tujuan, sasaran beserta indikator kinerjanya, serta program dan 
kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut target tahunanya 
disampaikan terlampir dilengkapi pula dengan target tahunannya : 
 

 
Tujuan Indika- 

tor 
Tujuan 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Sasaran 

Sat Capaian 
s.d. Th. 

2013 

Target Kinerja Sasaran Tahun 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

    (Terlampir  1) 
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Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran  

No. Tujuan Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Sasaran 

Satuan Program Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

       

     (Terlampir 2) 

 

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam pengukuran  kinerja dalam 
mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang 
digunakan dalam rencana strategik, adalah sebagai berikut : 
 

Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Tahun 2013-2018 

 
No. Sasaran 

Strategis 
Indikator 
Kinerja  

 

Alasan 

Penjelasan 
(Formulasi 

Penghitungan) 

Sumber 
Data 

Penanggung 
Jawab 

1 2 3 4 5 6 7 
       

(Terlampir  3) 

 

C. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian kinerja merupakan penugasan  dari pimpinan instansi yang lebih 

tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program 

/kegiatan yang disertai indikator kinerja. 

 

Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah 

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur 

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang 

tersedia. 

Perjanjian Kinerja (PK) 
Tahun 2017 
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No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan Target 

1 2 3 4 5 
     

(Lampiran  4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 
Sebelumnya  
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1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja 

No. Komponan Yang Nilai Bobot Nilai 
2015 

Nilai 
2016 

1 2 3 4 5 
1 Perencanaan Kinerja 30% 25,13  

2 Pengukuran Kinerja 25% 21,95  

3 Pelaporan Kinerja 15% 1-,69  

4 Evaluasi Kinerja 10% 6,25  

5 Capaian Kinerja 20% 13,49  

 Nilai Hasil Evaluasi  100% 77,50  

 Tingkat Akuntabiltas Kinerja BB  

 

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap 
Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP. 

Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim melaksanakan Kegiatan 

Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Indagkop dan UKM 

dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah dilakukan, 

dengan berpedoman kepada :  

1. Tantangan dan prioritas pembangunan kedepan, perlu diselaraskan 

dengan pokok – pokok kebijakan dan teknis penyusunan APBD yang 

disesuaikan dengan perencanaan yang lebih fokus kepada 

pemecahan permasalahan untuk direalisasikan dalam penyusunan 

program dan kegiatan dibidang Indagkop dan UMKM. 

2. Dalam penyusunan program dan kegiatan guna mencapai sasaran 

pembangunan daerah, wajib menetapkan prinsip-prinsip efesiensi, 

efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. 

3. Sebagai landasan operasional perlu mengutamakan prinsip 

partisipasi masyarakat, pola pembangunan yang berkelanjutan, tata 

pengelolaan pemerintah yang baik, pengurangan kesenjangan antara 

wilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal/perbatasan, 

desentralisasi dan otonomi daerah, serta padat karya. 
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Melalui monitoring dan evaluasi ini diharapkan akan : 

1. Mewujudkan keterpaduan dan pemantapan program dan kegiatan 

Pengembangan Indagkop dan UMKM Prov. Kaltim dan Kab / Kota. 

2. Mampu menemukan masalah dan solusi serta kebutuhan yang 

disesuaikan dengan program dan kegaiatan yang akan 

dilaksanakan. 

3. Menggali  dan merumuskan apa yang harus direspon dalam rangka 

mencerminkan potensi pengembangan Indagkop dan UMKM. 

4. Meningkatkan komitmen sesuai dengan skala prioritas penyusunan 

anggaran yang dialokasikan dalam program dan kegiatan yang 

terarah dan berkualitas. 

5. Menghasilkan program dan kegiatan sebagai rancangan awal yang 

dapat men – drive bagian persoalan yang dihadapi. 

6. Mengevaluasi program dan kegiatan yang sudah berjalan untuk 

membuat kinerja lebih baik, lebih cepat efisien dan efektif. 

 

Untuk mendukung teknis perencanaan penyusunan program dan 

kegiatan yang berbasis kinerja perlu diselaraskan dengan pokok – pokok 

kebijakan dan teknis penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, 

yang berorientasi kepada permasalahan untuk direalisasikan dalam 

penyusunan  program dan kegiatan di bidang Indagkop dan UKM. 

 

 

 

 

a. Bidang Perdagangan. 

Dinas Perindagkop dan UKM melalui bidang perdagangan 

menetapkan 2  sasaran yaitu : 
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1. Terwujudnya sistem distribusi yang efisien dengan indikator  

kinerja  disparitas harga antar wilayah. Kegiatan yang dilakukan 

untuk mendukung sasaran  ini antara lain melalui informasi pasar 

(harga barang pokok dan strategis), koordinasi pengendalian 

inflasi, pelaksanaan pasar murah yang terutama menjelang hari 

– hari besar keagamaan seperti hari raya Idul Fitri dll,  misi 

dagang dan promosi baik di dalam maupun di luar daerah guna 

memperkenalkan produk produk potensial yang kita miliki serta 

koordinasi dan evaluasi terhadap pelaku dan jalur distribusi.  

      Dalam upaya untuk meningkatkan arus barang kebutuhan pokok 

dan penting serta meningkatkan sarana dan pra sarana 

perdagangan di kabupaten/kota. 

 

Berbagai kegiatan masih perlu ditingkatkan di tahun – tahun 

mendatang, sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat lebih 

meningkat. Antara lain : 

 Melakukan prognosa kebutuhan bahan pokok dan strategis. 

 Melakukan operasi pasar. 

 Melakukan pemantauan harga melalui system “SIM PDN” 

 Mengadakan rapat Tim / Pokja ketersediaan barang antar 

distributor dan pemerintah. 

 Melakukan pemantauan tingkat produsen bersama Kabupaten / 

Kota. 

 Menyediakan sistem informasi Perdagangan Dalam Negeri. 

 Melakukan misi dagang, pameran, sosialisasi “Cinta Produk 

Indonesia”. 

 Meningkatkan upaya perlindungan konsumen melalui sosialisasi  

dan pengawasan barang/jasa. 

 

2. Sasaran ke 2 yaitu; menurunnya barang yang tidak sesuai 

standar  Sedangkan indikator kinerjanya adalah jumlah barang 

yang tidak sesuai standar pertahun.  
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Untuk mewujudkan sasaran dengan indikator sasaran diatas   

kegiatan yang dilakukan adalah melalui bimbingan teknis, 

evaluasi atas  pelaksanaan dan pembinaan terhadap 

pengawasan barang beredar kepada lembaga, konsumen dan 

pelaku usaha dan kerjasama perlindungan konsumen. 

 

b.  Bidang Industri 

Bidang industri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

menetapkan 2 sasaran yaitu; kontribusi sector industri  terhadap 

perekonomian daerah dan meningkatnya daya saing produk 

unggulan daerah. 

 

Adapun  kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran tersebut 

diatas antara lain : 

1. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan 

mengkoordinasikan iklim usaha, promosi dan informasi industry 

khususnya industri besar. 

2. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri   

melalui pola kemitraan usaha lintas kabupaten/kota. 

3. Penyusunan RIPIP yaitu Rencana Induk Pengembangan Industri 

Provinsi. 

 Maka dalam rangka pengembangan industri di Kalimantan Timur,  

telah memberikan solusi yang terkait berbagai kegiatan yang 

ditunjang dari dana APBN (Dekonsentrasi) dimana meskipun 

kewenangan IKM telah dialihkan ke Dinas Perindustrian Kab/kota 

namun APBN masih menganggarkan untuk pembinaan IKM dan 

APBD  (Desentralisasi). 

c.  Bidang Koperasi. 

Bidang koperasi sebagai urusan wajib telah menetapkan 2  sasaran 

yaitu; meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi dan 

UMKM, meningkatnya jumlah wira usaha baru.  Sedangkan 

indikator kinerja untuk masing – masing sasaran adalah ;  
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1. Untuk sasaran pertama ; jumlah koperasi unggulan, presentasi 

penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor koperasi dan 

UMKM, persentase sumbangan PDRB sector koperasi dan 

UMKM, jumlah koperasi dan UMKM yang melaksanakan kontak 

dagang dan jumlah koperasi yang melakukan kemitraan. 

 

2. Sasaran ke dua; penumbuhan jumlah WUB, penumbuhan jumlah 

inkubasi WUB/UKM. 

 

Persoalan pengembangan koperasi dan UKM sangat beragam dan 

kompleks menyangkut kelembagaan koperasi, keaktifan pengurus 

maupun pengelolaan koperasi serta perkembangan usaha koperasi.  

Adapun permasalahan yang terjadi, diantaranya : 

 Masih banyak koperasi yang belum dinyatakan sehat 

 Peran koperasi masih terbatas pada kesejahteraan anggotanya 

 Jumlah koperasi simpan pinjam yang tidak aktif sangat besar 

 Masih terbatasnya BPR/LKM 

 

Permasalahan yang terjadi pada UKM antara lain karena 

pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama 

keberhasilan pembangunan, namun bukan merupakan indikasi 

tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang 

tidak ramah lingkungan, menjadikan masyarakat apatis terhadap 

seluruh proses pembangunan maupun hasil pembangunan. Di sisi 

lain menggali potensi sumber daya alam tanpa memikirkan masalah 

sustainabilitas lingkungan, mengakibatkan potensi kekuatan daerah 

semakin melemah dan kian terdegradasi, sehingga perlu redefinisi 

terhadap indikator-indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi, 

pola pembangunan berkelanjutan perlu didorong dan dijadikan 

kajian serta direkomendasikan dalam pernyataan visi.  
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B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi 

Dalam era globalisasi saat ini perkembangan industri dan perekonomian 

harus diimbangi oleh kinerja karyawan yang baik sehingga dapat tercipta dan 

tercapainya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Salah satu persoalan penting 

dalam pengelolaan sumber daya manusia (pegawai) dalam organisasi 

adalah mengukur kinerja pegawai. Pengukuran kinerja dikatakan penting 

mengingat melalui pengukuran kinerja dapat diketahui seberapa tepat 

pegawai telah menjalankan fungsinya. Ketepatan pegawai dalam dalam 

menjalankan fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian 

kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, hasil pengukuran kinerja 

pegawai akan memberikan informasi penting dalam proses pengembangan 

pegawai. 

Berikut ini disampaikan capaian kinerja per triwulan Dinas. Perindagkop dan 

UKM  Prov. Kalimantan Timur berdasarkan indikator sasaran yang 

ditetapkan : 

No. Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan Target 
Tahunan 

 Triwulanan Target Realisasi % 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

      Triwulan I    

 Triwulan II    

 Triwulan III    

 Triwulan IV    

 (Lampiran 5) 

 

C.  Analisis Capaian Kinerja  2017 

Capaian indikator pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UKM  

tahun  2017  adalah sebagai berikut : 

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2017 implementasinya mencakup 

pelaksanaan 23  ( dua puluh tiga) kegiatan dalam 14 (empat belas) 
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program yang merupakan bagian dari 6 ( enam ) sasaran selama tahun 

2017, maka dapat diuraikan analisa capaian kinerja sebagai berikut : 

 Sasaran I : Meningkatnya kontribusi  sektor industri  

terhadap perekonomian daerah. 

Dengan Indikator : Persentase pertumbuhan industri terhadap 

PDRB. 

 

Rencana tingkat capaian (target)  terhadap indikator sasaran I ini adalah  

19  pada  tahun 2017. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran 

terhadap indikator tersebut  diperoleh angka 19 ; sehingga persentasenya 

mencapai 100  persen. 

 

 Sasaran II : Meningkatnya daya saing produk unggulan 

daerah. 

Dengan Indikator :  1. Peningkatan jumlah produk unggulan 

daerah yang berkualitas. 

2.   Nilai Ekspor Non Migas 

 

 

Rencana tingkat capaian (target)  terhadap indikator sasaran II ini  adalah   

7 pada  tahun 2017. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran 

terhadap indikator tersebut  diperoleh angka 7 sehingga persentasenya 

mencapai  100  persen. 

 

Sedangkan untuk indikator  nilai ekspor non migas, ditetapkan targetnya 

sebesar US$ US$ 7 milyar. Adapun capainnya sebesar 171,4% sehingga 

realisasi ekspornya menjadi  US$ 12 milyar. 

 

 Sasaran III : Terwujudnya sistem distribusi yang efisien  
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Dengan Indikator : Disparitas harga antar wilayah  

 

Rencana tingkat capaian (target)  terhadap indikator sasaran III ini adalah 

7 pada  tahun 2017. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran 

terhadap indikator tersebut  diperoleh angka 5, sehingga pencapaian 

sasaran III ini sebesar  71,43 persen. 

 Sasaran IV : Menurunnya peredaran barang yang tidak 

sesuai standar  

Dengan Indikator : Jumlah barang yang tidak sesuai standar per 

tahun 

 

 

Rencana tingkat capaian (target)  terhadap indikator sasaran IV ini adalah 

15  pada tahun 2017. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran 

terhadap indikator tersebut  diperoleh angka 14, sehingga pencapaian 

sasarannya  sebesar 93,3  persen. 

 Sasaran V : Meningkatnya kinerja kelembagaan dan 

usaha koperasi dan UKM   

Dengan Indikator : 1. Jumlah koperasi unggulan. 

2. Persentase sumbangan PDRB sektor 

Koperasi dan UKM  

3. Persentase penyerapan tenaga kerja dan 

investasi sektor Koperasi dan UKM 

4. Jumlah koperasi/UKM yang melaksanakan 

kontak dagang. 

5. Jumlah koperasi/UKM yang melakukan 

kemitraan. 

Rencana tingkat capaian (target)  terhadap indikator sasaran V ini masing – 

masing sebesar 30, 67, 30, 150, dan 300  pada  tahun 2017. Dan realisasi tingkat 

capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut  diperoleh angka 30, 
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68,85, 12, 60, 344  sehingga pencapaian sasarannya sebesar 100 persen, 102,8 

persen, 46,6 persen, 40 persen dan 114,7 persen atau rata – rata sebesar 79,62 

persen. 

 Sasaran VI : Meningkatnya jumlah wira usaha baru. 

Dengan Indikator : 1. Pertumbuhan jumlah WUB 

2. Penumbuhan jumlah inkubasi UKM/WUB.

 

Rencana tingkat capaian (target)  terhadap indikator sasaran VI ini masing 

– masing sebesar   1000 dan 300  pada  tahun 2017. Dan realisasi tingkat 

capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut  diperoleh angka 

120 persen dan 51,7 persen  sehingga rata-rata pencapaian sasaran ini 

sebesar 85,85 persen. 

 Sasaran VII/VIII : Meningkatnya kapasitas SDM aparatur 

pemerintahan.   

Dengan Indikator : 1. Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang 

berkualitas. 

2. Jumlah sarana pelayanan publik. 

3. Jumlah dokumen perencanaan sebagai 

pendukung kinerja organisasi. 

 

Rencana tingkat capaian (target)  terhadap indikator sasaran VII/VIII  ini 

masing – masing sebesar 25, 10 dan 6 pada  tahun 2016. Dan realisasi 

tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut  diperoleh 

angka 5, 10, 6 , sehingga pencapaian sasarannya sebesar 20 persen, 100  

persen dan 100 persen sehingga rata – rata sebesar 73,3 

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan 
Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2017  
dapat dikatakan sangat berhasil, baik dari sumber dana APBD untuk 
pembangunan sebanyak 14 (empat belas) program, maupun dari sumber 
dana APBN/dana dekonsentrasi sebanyak 5 (lima) program. Secara rinci 
pengukuran kinerja tahun 2017  adalah sebagai berikut : 
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1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun  2017 

 
No 

 
Sasaran 

Indikator Pencapaian 
Sasaran 

Satuan Target Realisasi
Capai-
an % 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1. 

 
Meningkatnya 
kontribusi sektor 
industry terhadap 
perekonomian daerah 

 
Persentase Kontribusi 
Industri terhadap PDRB 

 
persen 

19 19 100 

2. 
Meningkatnya Daya 
Saing Produk 
Unggulan Daerah 

Peningkatan Jumlah 
Produk Unggulan Daerah 
yang Berkualitas 

 
produk 

7 7 100 

 
Nilai Ekspor Non Migas 

 7 12 171,4 

 
3. 
 

Terwujudnya Sistem 
Distribusi yang Efisien 

 
Disparitas harga Antar 
Wilayah 

 
persen 

7 5 71,43 

4. 
Menurunnya peredaran 
barang yang Tidak 
Sesuai Standar 

 
Jumlah  Barang yang Tidak 
Sesuai Standar 

 
buah 

15 14 93,3 

5 

Meningkatnya Kinerja 
Kelembagaan dan 
Usaha Koperasi dan 
UMKM 

Jumlah Koperasi Unggulan. Kop 30 30 100 

Presentase Penyerapan 
Tenaga kerja dan Investasi 
Sektor Koperasi dan UKM. 

 
persen 

67 68,85 102,8 

Persentase Sumbangan 
PDRB Sektor Koperasi dan 
UKM. 

 
persen 

30 12,18 40,6 

Jumlah Kop/UKM yang 
Melaksanakan Kontak 
dagang. 

Kop/ 
UMKM 

150 60 40 

Jumlah Koperasi/UKM yang 
Melakukan Kemitraan. 

Kop/ 
UMKM 

300 344 114,7 

6. 
Meningkatnya Jumlah 
Wira Usaha baru 

Penumbuhan Jumlah WUB WUB 1.000 1.200 120 

Penumbuhan Jumlah 
Inkubasi UKM/WUB 

WUB 300 155 51,7 

7. 
Meningkatnya 
kapasitas SDM 
aparatur pemerintahan 

1.  Jumlah aparat yang 
mengikuti diklat yang 
berkualifikasi 

orang 25 5 20 

8. 
Meningkatnya sarana 
prasarana pelayanan 
publik 

1.  Jumlah sarana 
pelayanan publik 

layanan 
publik 

10 10 100 

2.  Jumlah dokumen 
Perencanaan sebagai 
pendukung kinerja 
organisasi 

dok 6 6 100 

T O T A L 87,06 
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2. Tabel berikut membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian 
kinerja tahun ini (2017)  dengan dua tahun sebelumnya, yaitu tahun  2016  
dan tahun terakhir 2015; 

 

 

No. 

 

Indikator 
Kinerja 

 

Satuan 

Realisasi   
% Peningkatan 

/Penurunan  
Tahun 2017 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 = (6-5) / 
5*100% 

1. 

Persentase 
Kontribusi 
Industri 
terhadap PDRB 

persen 21,5 5 19 280 

2. 

Peningkatan 
Jumlah Produk 
Unggulan 
Daerah yang 
Berkualitas 

produk 5 6 7 16,7 

Nilai Ekspor 
Non Migas 

US$ 11,94 13,8 12 -13,04 

3. 
Disparitas 
harga Antar 
Wilayah 

persen 7,5 7 5 -28,57 

4. 

 

Jumlah  Barang 
yang Tidak 
Sesuai Standar 

buah 21 24 14 -41,6 

5. 
Jumlah 
Koperasi 
Unggulan. 

koperasi 0 30 30 0 

6. 

Presentase 
Penyerapan 
Tenaga kerja 
dan Investasi 
Sektor Koperasi 
dan UKM. 

persen 65,60 68,85 68,85 0 

7. 

Persentase 
Sumbangan 
PDRB Sektor 
Koperasi dan 
UKM. 

persen 19,22 15 12,18 -18,8 
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8. 

Jumlah 
Koperasi/ 
UKM yang 
Melaksanakan 
Kontak Dagang 
 

Kop/ 
UKM 

60 75 60 -20 

9. 

Jumlah 
Koperasi/UMK
M yang 
Melakukan 
Kemitraan. 

Kop/ 
UKM 

344 20 344 -1.620 

10. 
Penumbuhan 
Jumlah WUB 

WUB 1.040 760 1.200 57,9 

11. 

Penumbuhan 
Jumlah 
Inkubasi 
UKM/WUB 

WUB 155 200 155 -22,5 

12. 

Jumlah aparat 
yang 
mengikuti diklat 
yang 
berkualifikasi 

aparat 18 20 5 -75 

13. 
Jumlah sarana 
pelayanan 
publik 

Layanan
publik 

10 10 10 0 

14. 

Jumlah 
dokumen 
perencanaan 
sebagai 
pendukung 
kinerja 
organisasi 

6 6 6 6 0 

 

3. Tabel selanjutnya membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 
ini (2017) dengan target jangka menengah (sd 2018) yang terdapat dalam 
dokumen perencanaan strategis organisasi;  

 
 
 
 
                                                           
 

No. Indikator 
Kinerja 

Satuan Target Akhir 
RPJMD/RENSTRA 

Realisasi Tingkat 
Kemajuan 

1 2 3 4 5 6 
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1 

Persentase 
Kontribusi 
Industri 
terhadap PDRB 

 

Persen 

 

6,4 

 

19 

 

196,8 

 

2 

Peningkatan 
Jumlah Produk 
Unggulan 
Daerah yang 
Berkualitas 

 

persen 

 

6 

 

7 

 

16,6 

 

3 

Nilai Ekspor 
Non Migas 

US$ 
 

15 

 

12 

 

-20 

 

4 

Disparitas 
harga Antar 
Wilayah 

 

persen 

 

4 

 

5 

 

25 

 

5 

Jumlah  Barang 
yang Tidak 
Sesuai Standar 

 

buah 

 

10 

 

14 

 

40 

 

6 

Jumlah 
Koperasi 
Unggulan. 

 

kop 

 

35 

 

60 

 

71,4 

 

7 

Presentase 
Penyerapan 
Tenaga kerja 
dan Investasi 
Sektor Koperasi 
dan UKM. 

 

persen 

 

 

70 

 

68,85 

 

1,4 

 

 

8 

Persentase 
Sumbangan 
PDRB Sektor 
Koperasi dan 
UKM. 

 

persen 

 

 

40 

 

12,18 

 

-69,5 

 

9 

Jumlah 
Koperasi/UMKM 
yang 
Melaksanakan 
Kontak Dagang. 

 

Kop/UKM

 

150 

 

295 

 

96,7 

 

 

10 

Jumlah 
Koperasi/UKM 
yang 
Melakukan 
Kemitraan. 

 

 

Kop/UKM

 

350 

 

344 

 

1,7 
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11 

Penumbuhan 
Jumlah WUB 

 

WUB 

 

5.000 

 

4.540 

 

-9,2 

 

12 

Penumbuhan 
Jumlah Inkubasi 
UKM/WUB 

 

WUB 

 

300 

 

1.048 

 

249,3 

 

13 

Jumlah aparat 
yang 

mengikuti diklat 
yang 

berkualifikasi 

 

aparat 

 

80 

 

137 

 

71,3 

 

14 

Jumlah sarana 
pelayanan 
publik 

 

sarana 

 

11 

 

10 

 

-9,1 

 

15 

Jumlah 
dokumen 
perencanaan 
sebagai 
pendukung 
kinerja 
organisasi 

 

dok 

 

6 

 

6 

 

100 

 

4. Disajikan pula disini tabel yang membandingkan realisasi kinerja tahun 
ini (2017) dengan standar nasional.  

  

No. 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Realisasi 

2017 

Realisasi 
Nasional 

Ket. 

(+/-) 

1 2 3 4 5 6 

 Persentase 
Kontribusi Industri 
terhadap PDRB 

persen 19 17,82 + 

 Nilai Ekspor Non 
Migas 

US$ M 12 152,99 - 

 Presentase 
Penyerapan 
Tenaga kerja dan 
Investasi Sektor 
Koperasi dan 
UKM. 

persen 

 
68,85 96,71 - 

 Persentase 
Sumbangan PDRB 

persen 12,18 4,48 + 
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Sektor Koperasi 
dan UKM. 

 

5.   Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau  
      peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah 

dilakukan. 
 

a. Sasaran I  dengan     pencapaian terhadap target yang ditetapkan 

sebesar 100%. Peran penting industri manufaktur termasuk industri 

kecil menengah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan industri, 

hal ini disebabkan intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan 

dan jumlah investasi yang relatif kecil. Selain itu dikarenakan sektor 

industri pengolahan menempati posisi kedua dalam menyumbang 

kenaikan PDRB, dimana base produk dihasilkan dari sektor 

perkebunan dan pertanian, dimana hanya produksi hasil perkebunan 

seperti kelapa sawit menjadi salah satu contoh bagi kontribusi sektor 

industri. 

 

b. Selanjutnya untuk  indikator sasaran peningkatan jumlah produk 

unggulan daerah yang berkualitas capaiannya  terhadap target yang 

ditetapkan juga sebesar 100%. Hal ini ebagai dampak dari tingkat 

kesadaran IKM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi 

melalui diversifikasi produk untuk terciptanya produk unggulan 

dengan salah satunya memanfaatkan teknologi tepat guna  masih 

belum maksimal. Untuk itu pemerintah terus mendorong pelaku usaha 

mengenai pentingnya upaya untuk meningkatkan teknologi yang 

dipakai mampu meningkatkan klasifikasi produknya. 

 

c. Untuk sasaran nilai ekspor non migas, pada tahun 2017 ini ditargetkan 

sebesar US$ 7 milyar namun realisasinya melampaui dari target yang 

ditetapkan.  Yaitu   sebesar kinerjanya mencapai 171,4%. Hal ini  

diluar prediksi awal, dimana pada tahun sebelumnya (2016) terjadi 

pelemahan kinerja ekspor yang cukup besar, namun ternyata pada 
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awal  triwulan II terjadi peningkatan harga jual di pasar dunia sehinnga 

kinerja ekspor kembali bangkit.  

 

d. Sasaran ketiga ; terwujudnya sistem distribusi yang efisien dengan 

indikator disparitas harga antar wilayah adalah 7 persen, sedangkan 

capainnya sebesar 71,43%. Hal ini disebabkan antara lain secara 

nasional pemerintah telah cukup baik dalam mengendalikan nilai 

tukar rupiah, disamping pembinaan terkait yang dilaksanakan secara 

rutin dan tercapainya permintaan dibanding dengan ketersediaan 

barang.  

 

e. Menurunnya jumlah barang  yang tidak sesuai standar  pada tahun ini 

pencapainnya sebesar 93,3%.  Hal ini disebabkan karena kesadaran 

masyarakat yang semakin tinggi dalam  mengkonsumsi/membeli  

barang dengan kualitas bagus dan tumbuhnya itikad baik para pelaku 

usaha dalam menyediakan/memperdagangkan barang yang sesuai 

dengan ketentuan standar, label maupun Manual Kartu Garansi (thn 

2015). 

 

f. Jumlah koperasi  unggulan  mengalami  di Kalimantan Timur untuk 

tahun 2017 ini   kondisinya cukup baik, dimana  pencapaiannya 

sebesar 100 persen.  Koperasi unggulan adalah koperasi berkualitas 

dengan omzet lebih dari 2 miyar, anggota lebih dari 500 orang, asset 

diatas 1 milyar, telah diaudit oleh auditor independen (opini WTP). 

Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas sehat, SHU per anggota  minimal 

1X UMR.  

 Hal ini perlu untuk terus ditingkatkan melalui berbagai pembinaan 

berupa berbagai pelatihan antara lain diklat akutansi kepada 

pengurus koperasi dan juga dengan dilakukannya pengawasan 

secara intensif terhadap kinerja koperasi yang ada.  

 

g. Persentase penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor Koperasi 

dan UMKM pada tahun 2017  mencapai 68,85%, dengan demikian  
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pencapaian terhadap target yang ditetapkan sebesar   102,8%.  Hal 

ini mengalami peningkatan yang signifikan sejalan dengan 

meningkatnya jumlah pelaku UKM dan peningkatan jumlah koperasi 

Kaltim, maka akan diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga 

kerja dan investasi di sektor koperasi dan UKM. Hanya saja 

diperlukan peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pelaku UKM 

dan SDM koperasi dalam rangka menghadapi persaingan dalam era 

MEA yang dimulai tahun 2015. 

 

h. Persentase sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UKM pada tahun 

2017 mencapai 12,18%. Dengan pencapaian terhadap target yang 

ditetapkan adalah  40,6%. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan 

pelaku UKM dan koperasi di tengah kondisi perekonomian yang lesu 

masih tetap eksis. Hal ini disebabkan UKM dan koperasi menjadi 

sektor yang sebagian besar  masih mengandalkan sumber daya lokal 

serta semakin banyaknya kebijakan ekonomi yang dikeluarkan 

pemerintah untuk mendorong kinerja sektor UKM dan koperasi. 

Misalnya kemudahan dan penyederhanaan perijinan usaha mikro 

dan kecil melalui IUMK, penurunan suku bunga KUR dari 12% 

menjadi 9%, revitalisasi pasar tradisional, kemitraan usaha antara 

UKM dengan BUMN/swasta yang semakin optimal dan lain – lain.  

 

i. Jumlah koperasi dan UKM yang melakukan kontak dagang pada 

tahun 2017 ditargetkan sebanyak 150  UKM,  sedangkan realisasinya 

adalah sebanyak 60 UKM maka pencapaiannya terhadap target yang 

ditetapkan sebesar 40%. Kondisi ini masih jauh dari yang diharapkan 

dan  perlu untuk terus ditingkatkan agar kedepan semakin banyak 

UKM yang mampu melakukan kerjasama pemasaran dengan UKM 

daerah lain. Ini adalah merupakan salah satu  dampak penurunan 

dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi sehingga kegiatan 

promosi dan kerjasama pemasaran tidak maksimal dilakukan. 
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j. Jumlah koperasi/UKM yang melakukan kemitraan pada tahun 2017   

pencapaian targetnya sebesar 114,7 %.  Kondisi yang sudah cukup 

bagus  dan  perlu untuk terus dipertahankan bahkan ditingkatkan 

dengan melakukan  berbagai upaya antara lain : 

o Bekerjasama dengan bidang industri untuk meningkatkan standar 

produk koperasi dan UKM dari sisi kualitas, kemasan dan 

kuantitas untuk memenuhi standar kemitraan. 

o Mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan sanksi tegas 

bagi perusahaan ataupun BUMN yang tidak memberikan 

kontribusi pada pengembangan sektor koperasi dan UKM. 

o Perlu dibuat peraturan dan kebijakan yang tegas mengenai 

kebijakan dan program yang terintegrasi dengan semua stake 

holder mengenai kemitraan koperasi dan UKM. 

o Pembentukan forum-forum kemitraan dengan beberapa stake 

holder akan terus ditingkatkan. (sejak thn 2015) 

 

k. Penumbuhan jumlah Wira Usaha Baru (WUB), pada tahun 2017 

sebanyak  1.200 WUB.  Pencapaiannya sebesar 120%.  Kondisi 

yang cukup menggembirakan.  

Supaya objek UKM/WUB yang dituju tepat sasaran maka dilakukan  

penetapan sasaran (pelaku usaha/calon WUB) yang teridentifikasi 

dengan baik sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditetapkan.  

 

 Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur terus 

berkoordinasi secara  intensif dengan gubernur dalam rangka 

mendapatkan keterbukaan informasi penerima data KUR dari 

Bank Indonesia, sehingga data penerima pembiayaan dapat 

diperoleh secara aktual. 

 Lembaga Jamkrida (Penjaminan Kredit Daerah) pada tahun 2015 

sudah mulai beroperasi sehingga dapat membantu koperasi dan 

UKM dalam mendapatkan bantuan pembiayaan kredit dari bank.  
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l. Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi pada tahun 

2017  hanya sebanyak 5   orang  dan  capaiannya adalah hanya 20%. 

Pencapaian kinerja tersebut juga terkendala dengan adanya 

rasionalisasi anggaran, materi diklat  yang sama setiap tahun 

disamping juga karena aparat yang diikutkan dalam diklat tersebut 

harus mendukung tugas pokok dan fungsi yang menjadi 

tanggungjawabnya.   

 

m. Jumlah sarana pelayanan publik pada tahun 2017 sebanyak 10   

sarana dan pencapaian terhadap target sebesar 100%.  Terdapat  

penambahan sarana untuk pelayanan publik namun demikian tetap 

harus terus diupayakan agar kedepan ada penambahan sarana  

pelayanan publik sehingga dapat  meningkatkan ataupun 

memperbaiki sarana yang ada. 

n. Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja 

organisasi pada tahun 2017 sebanyak 6 dokumen dengan target 

juga 6 dokumen, sehingga pencapaian terhadap targetnya 

mencapai 100%.  Hal ini disebabkan karena tidak adanya 

penambahan jenis dokumen baru yang dibutuhkan. - alternatif solusi 

 

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

 Sektor Industri 

Sasaran meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian 
daerah ditunjang melalui  Program Peningkatan dan Pengembangan 
Industri dan Peningkatan Pelayanan Ijin Usaha Industri dan 2 kegiatan 
yaitu :  Koordinasi Peningkatan dan pengembangan Industri dan   
Peningkatan Pelayanan Ijin Usaha Industri.  

Sasaran kedua yaitu meningkatnya daya saing produk uggulan daerah 
dengan program Penataan Struktur Industri dan kegiatan  Pembinaan 
keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga Hilir dan Pengembangan 
Sistem Data dan Informasi Industri Daerah. 

Adapun  upaya dalam rangka pengembangan industri  Pemerintah 
Provinsi  Kalimantan Timur telah melakukan berbagai kegiatan yang 
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ditunjang dari dana APBN (dekonsentrasi) dan APBD (desentralisasi), 
diantaranya adalah ; 

 Pembinaan industri terutama yang terkait dengan teknologi proses 
produksi dan manajemen usaha. 

 Adanya dukungan dan peran pemerintah yang diimplementasikan 
dalam bentuk kebijakan dan program tertulis dalam mendorong 
precepatan hilirisasi industri pengolahan serta fasilitasi yang mampu 
meningkatkan jaringan kerjasama yang menguntungkan pelaku 
industri. 

 Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program pembinaan baik 
antar masing – masing perangkat daerah maupun kelembagaan lain. 

 Mendorong percepatan pengembangan kawasan industri di 
Kalimantan Timur. 

 Percepatan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai 
terutama di kabupaten/kota. 
 

Sektor Perdagangan 

Sektor perdagangan memiliki 2 sasaran  yaitu  Terwujudnya Sistem 
Distribusi yang Efisien dan Menurunnya Peredaran Barang dan Jasa. 
Adapun programnya  yaitu Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam 
Negeri dan Koordinasi Pengelolaan isu-Isu Perdagangan, dan 
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Adapun  
kegiatannya ada 4 yaitu Pengembangan Pasar dan Distribusi 
barang/produk, Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi 
Perdagangan  dan Peningkatan pengawasan Peredaran Barang dan 
Jasa serta Penerapan Standarisasi Mutu Barang.  upaya yang dilakukan  
yaitu : 

 Melakukan prognosa kebutuhan bahan pokok dan barang penting. 

 Melakukan operasi pasar dan pasar murah. 

 Melakukan pemantauan harga. 

 Mengadakan rapat koordinasi terkait ketersediaan barang kebutuhan 

pokok dan barang penting dengan distributor dan Instansi teknis 

terkait. 

 Menyediakan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri. 

 Melakukan misi dagang dan pameran. 

 Meningkatkan upaya perlindungan konsumen melalui sosialisasi dan 

pengawasan barang beredar/jasa. 
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 Melakukan upaya melalui penyusunan program dan kegiatan yang 

mengarah kepada perubahan struktur ekspor non migas, yang 

berbasis primer. 

 Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya penggalian 

potensi ekspor di Kabupaten/Kota.  

 Memasarkan produk ekspor non migas Kalimantan Timur melalui 

program misi dagang dan  promosi/pameran di dalam dan luar negeri. 

 Pembinaan eksportir harus terus dilakukan setiap tahunnya. 

 Sosialisasi Kebijakan Ekspor dan Impor. 

 Melakukan kajian ilmiah terhadap produk potensial ekspor 

kabupaten/kota se Kalimantan Timur. 

 Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan 

oleh UKM. 

 Pasar masih perlu dikembangkan dan diperkuat dengan pasar non 

tradisional dan pasar alternatif. 

 

Sektor Koperasi 

Sedang sektor koperasi  mencakup 2 sasaran yaitu :  Meningkatnya 

kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UKM dan Meningkatnya 

Jumlah Wira Usaha Baru melalui 2 program yaitu Peningkatan Kualitas 

kelembagaan Koperasi dan  Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah 

yang Kondusif serta Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 

Kompetitif Usaha Kecil menengah.  

Sedangkan Upaya yang dilakukan adalah : 

 Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua stake holder baik 

di level provinsi maupun kabupaten/kota tentang pembagian 

kewenangan pembinaan koperasi dan UKM. Selain itu dilakukan 

penyesuaian-penyesuaian program pembinaan bagi UKM dan 

koperasi yang dikerjasamakan atau dimitrakan dengan beberapa pihak 

antara lain Perbankan, Retail Modern, dinas kabupaten/kota dan 

SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota. 
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 Pembentukan Klinik Bisnis koperasi dan UKM yang didukung oleh para 

pendamping untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi pemasaran 

produk baik secara online maupun offline. 

 Melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan koperasi baik dari 

aspek kelembagaan, usaha, produksi, pemasaran dan 

pembiayaannya. Selain itu Klinik Bisnis juga menyelenggarakan 

classbusines yang diikuti oleh para pelaku UKM untuk pemahaman 

UMKM dalam kemampuan yang lebih teknis antara lain aspek 

kemasan, pembukuan usaha, perijinan usaha dll. 

 Memfasilitasi dan mendorong UKM untuk meningkatkan kualitas 

produknya dan mengurus perijinan usaha untuk mendukung daya 

saing produk. Berbagai upaya dilakukan misalnya memfasilitasi UKM 

ikut pameran, fasilitasi pemasaran ke retail modern serta pengurusan 

ijin usaha (IUMK, PIRT, Halal dll) 

 Meningkatkan kapasitas SDM para pendamping melalui diklat/bimtek 

pendamping, mengikutsertakan beberapa pendamping dalam 

program/kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lain.  

 Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data koperasi tidak aktif 

dengan dinas kabupaten/kota untuk menghindari adanya kesalahan 

dalam upaya pembubaran koperasi tidak aktif. Selain itu data keragaan 

koperasi dan data per jenis koperasi yang dientry dalam ODS agar 

dilakukan updating secara berkala oleh Tim Data Kabupaten/Kota.  

 Dilakukan upaya pembinaan kepada koperasi aktif yang belum 

melakukan RAT dalam bentuk pendampingan untuk segera 

melakukan RAT dan mengurus Sertifikat Nomor Induk Koperasi 

sebagai bukti bahwa koperasi yang bersangkutan adalah koperasi 

yang aktif melakukan RAT. 

 Pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi yang bertugas untuk 

melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi ditinjau 

dari aspek kelembagaan, usaha, permodalan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 



                 
   

 
59

LKj‐IP	2017		Dinas Perindagkop & UKM Prov. Kaltim	

 Melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan beberapa stake holder 

dalam mengoptimalkan program kemitraan antara pengusaha besar 

dengan UKM dan koperasi. Antara lain dengan PT. Total dalam 

pendampingan UKM, PT. Lottemart dalam akses pasar produk UKM, 

Bank Kaltim dalam pembinaan dan akses pembiayaan, PT. Telkomsel 

dalam pembentukan kampung digital dan lain-lain. 

 

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya  

     Terlampir disampaikan tingkat efisiensi atas capaian kinerja dan 

penyerapan anggaran, dimana terdapat 4 (empat) indikator yang 

capaiannya 100%, dan 3 (tiga) indicator dengan capaian diatas 100%.  

Adapun tingkat efisiensi tertinggi  pada indikator Nilai ekspor non migas  

dengan tingkat efisiensi mencapai 22,81% sedangkan tingkat efisiensi 

terendah pada indicator jumlah koperasi yang melakukan kontak dagang, 

yaitu minus 58,85. 

No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

% 
Capaian 
Kinerja 

(>100%) 

% 
Penyerapan 
Anggaran 

Tingkat 
Efisiensi 

1 2 3 4 5 6 (4-5) 

      

(Lamp 6) 

 

D. Realisasi Anggaran 

1.  Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja 

No Sasaran 
Strategis 

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi % 
Capaian 

Alokasi Realisasi % 
Capaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

(Lamp 7) 
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2.  Realisasi anggaran per program dan Kegiatan 

No Program/kegiatan Anggaran Keterangan

Alokasi Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 

      

(Lamp 8) 
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P E N U T U P 

 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah 

satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017. 

LKj-IP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2006, dan diperbarui melalui Surat Edaran Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 

tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja 

dan Dokumen Penetapan Kinerja dan disempurnakan lagi dengan peruran 

Gubernur nomor 42 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian 

Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur.  

 

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 ini dibuat sebagai 

Perjanjian Kinerja Pimpinan SKPD kepada Kepala Daerah berdasarkan Instruksi 

Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada 

Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. Lakip Tahun 2015 dan Penetapan 

Kinerja Tahun 2016 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang 

ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural 

dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 

2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan 

instansi pemerintah.   
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LKj-IP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2016 ini memberikan gambaran antara lain : 

 Secara umum kinerja Dinas Perindagkop ditinjau dari pencapaian indikator 

kinerja dapat dikategorikan berhasil, walaupun  terdapat  beberapa indikator 

kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan ini 

tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat Disperindagkop & UKM Provinsi 

maupun Kab/Kota, Dinas/Instansi terkait, Dunia Usaha dan Sekretariat Daerah 

Provinsi yang dengan kerjasama dan sinkronisasi programnya turut 

memberikan konstribusi. 

 Ditinjau dari dari pencapaian sasaran strategik, juga dapat dikategorikan 

berhasil, dimana dari 8 (delapan) sasaran dengan 14 indikator  yang telah 

ditetapkan, 8 (delapan) diantaranya mencapai 70 (tujuh puluh)  sampai 80 

(delapan puluh) persen dan 6 (lima) lainnya diatas 80 (delapan puluh) persen 

dengan katagori memuaskan. Keadaan ini semakin memicu kita untuk bekerja 

lebih keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala permasalahan 

dan tantangan yang ke depan semakin komplek. 

Dengan laporan LKj-IP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan 

kepemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan 

tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 

 


