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BAB   I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan 

SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan 

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah 

Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. Renja juga menterjemahkan perencanaan strategis lima 

tahunan yang dituangkan dalam renstra SKPD yang terkait program dan 

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam 

bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. 

Penyusunan Renja Dinas Tahun 2018 memperhatikan hasil kinerja 

yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu 

strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, 

mempertimbangkan sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas 

koordinasi dengan seluruh SKPD serta berbagai pihak terkait.

Renja Dinas Tahun 2018 memberikan acuan dalam merencanakan 

kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja Dinas juga memberikan 

gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan dinas pada tahun 

2018.

I.1. Latar Belakang

I.1.1. Pengertian Renja SKPD

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa 

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah 

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun berupa 

dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan 
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untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi 

dan kerangka anggaran.

I.1.2. Proses Penyusunan Renja SKPD 

Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) dalam Permendagri 54/2010 

Rancangan Renja SKPD disusun berdasarkan:

a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah 

serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif (Untuk Penyusunan Renja 

SKPD); dan

c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi 

nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan 

yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Adapun skema penyusunan Renja sesuai dengan Permendagri 54 

tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renja SKPD

Tahapan persiapan penyusunan Renja SKPD yang dilakukan untuk 

menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renja SKPD adalah 

sebagai berikut :

a) Persiapan Penyusunan Renja

 Pembentukan Tim Penyusun Renja

 Orientasi mengenai Renja 
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 Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja

 Pengumpulan Data dan Informasi

b) Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan 

seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-

notulen pertemuan, bahan paparan (slide atau white paper), hasil 

riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, 

dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap 

perumusan penyusunan Renja.

c) Tahap Perumusan Renja 

 Pengolahan data dan informasi

 Analisis pelaksanaan Renja 2016

d) Penyajian dan penyampaian Renja.

e) Verifikasi dan penyempurnaan Renja yang mengacu pada RPJMD

2016-2021 dan RKPD 2018.

I.1.3. Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan 

Lainnya

Skema hubungan perencanaan dan penganggaran serta keterkaitan 

Renja dengan Dokumen Perencanaan lainnya sebagaimana gambar 

berikut.

Gambar 1.2

Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

Dari bagan alur diatas dapat dijelaskan Renja SKPD mengacu pada 

RKPD dan Renstra SKPD yang mana keduanya berpedoman pada 

RPJMD Kota, meliputi keselarasan perumusan visi, misi, tujuan, sasaran 
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dan program.

I.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahun 2018 ini 

berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, 

yaitu :

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan 

Kewenangan SKPD

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.

2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Surabaya.

3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014  tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota 

Surabaya 2016-2021.

6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Tata 

Cara Penyusunan Penjabaran Perencanaan, Pemantauan, Dan 
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Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021.

7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2017 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 

2018.

Peraturan  yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan 

Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

kedua kal idengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Tahun 2018

Maksud penyusunan Renja Dinas Tahun 2018  adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis SKPD 

jangka pendek (1 tahun);

2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan SKPD, 

usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana 

strategis SKPD;

3. Untuk  mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan.

I.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Tahun 2018

Tujuan penyusunan Renja Dinas Tahun 2018  adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam 

jangka 1 tahun;

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran SKPD;
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3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis 

dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;

4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib melalui 

capaian target kinerja program;

5. Memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2018.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas sebagai berikut :

BAB I.  PENDAHULUAN

I.1.   Latar Belakang

I.2.   Landasan Hukum

I.3.   Maksud dan Tujuan

I.4.   Sistematika Penulisan

BAB II. ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN SKPD DAN EVALUASI 

             PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian 

       Renstra SKPD

II.3   Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Kota 

Surabaya dalam RKPD 2018

III.2 Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis Renja SKPD

III.3  Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP
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BAB II

ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN SKPD DAN EVALUASI 

PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1  Analisis Gambaran Pelayanan SKPD 

II.1.1 Analisis kondisi dan rencana tata ruang wilayah 

Aspek penataan ruang dan wilayah dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya 

Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 

Tahun 2014-2034 yang berhubungan dengan bidang perdagangan adalah 

strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

Perdagangan

Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dilakukan dengan:

a. Mengembangkan pusat perbelanjaan secara terintegrasi dalam skala unit 

pengembangan, koridor dan kawasan

b. Mengembangkan dan merevitalisasi pasar tradisional

c. Mengembangkan toko modern dalam tingkat unit lingkungan yang 

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang mempertimbangkan 

kondisi sosial ekonomi dan ketentuan yang berlaku

d. Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa serta usaha perdagangan 

maupun jasa komersial lainnya pada setiap unit pengembangan

Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan berdasarkan:

 Jenis perdagangan dan jasa, meliputi:

- Pasar tradisional, tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya dan 

diarahkan pada pusat-pusat permukiman kota

- Pusat perbelanjaan, meliputi: 

- pengembangan pada masing-masing pusat Unit Pengembangan, 

- pengembangan secara koridor pada sepanjang Jl. Mayjend 

Sungkono, Jl. Mulyosari, Jl. Kutisari, Jl. Ngagel – Pucang, Jl. 

Kertajaya, Jl. A. Yani, jalan lingkar luar barat dan lingkar dalam 

barat, Jl. Kalianak, J. Darmawangsa, Jl. HR Muhammad

- pengambangan di Unit Pengembangan VIII Dukuh Pakis
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- Toko modern, serta usaha perdagangan maupun usaha jasa komersial 

lainnya meliputi pelayanan perdagangan dan jasa di tingkat unit 

pengembangan dan lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah 

dengan memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, 

keberadaan pasar tradisional, serta usaha kecil dan usaha menengah 

yang ada di wilayah bersangkutan

 Skala pelayanan, meliputi:

- Skala pelayanan nasional dan internasional, yang dilakukan secara 

terintegrasi meliputi: Unit Pengembangan III Tambak Wedi, Unit 

Pengembangan V Tanjung Perak, dan Unit Pengembangan VI 

Tunjungan

- Skala pelayanan regional dan kota, meliputi: Unit Pengembangan II 

Kertajaya, Unit Pengembangan VIII Dukuh Pakis, dan Unit 

Pengembangan XI Tambak Osowilangun

- Unit Pengembangan dan lingkungan, tersebar pada setiap Unit 

Pengembangan dan pusat unit lingkungan

Upaya pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dilakukan dengan:

a. Mengembangkan pusat perbelanjaan yang terpadu dengan pusat jasa 

melalui konsep wisata belanja;

b. Melakukan pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional;

c. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep super 

blok dan/atau multi fungsi;

d. Mengembangkan usaha perdagangan maupun usaha jasa komersial 

lainnya yang tersebar di Kota Surabaya;

e. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang terpadu yang 

dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum yang penyediaannya 

menjadi kewajiban pengembang/pelaksana pembangunan yang sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan

f. Meningkatkan peran masyarakat/pengembang untuk memenuhi kewajiban 

dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas 

umum kepada Pemerintah Daerah
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II.1.2  Analisis terkait tugas dan fungsi pelayanan SKPD

II.1.2.1  Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Perdagangan Kota Surabaya, tugas pokok dan fungsi serta gambaran 

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Surabaya adalah sebagai 

berikut:

TUGAS POKOK

Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.

FUNGSI

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas;

d. Pengelolaan ketatausahaan dinas; dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Surabaya terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, dalam menjalankan tugas dibantu oleh:

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan

3. Kepala Bidang Distribusi, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh:

3.1. Kepala Seksi Pengendalian Distribusi

3.2. Kepala Seksi Sarana Distribusi dan Logistik
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4. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengawasan, dalam menjalankan 

tugasnya dibantu oleh:

4.1. Kepala Seksi Penggunaan Produk dan Pengawasan

4.2. Kepala Seksi Pelayanan

5. Kepala Bidang Pemasaran, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh:

5.1. Kepala Seksi Promosi

5.2. Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Promosi

6. Kepala UPTD Metrologi Legal, dalam menjalankan tugasnya dibantu 

oleh:

6.1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

6.2. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Dinas Perdagangan Kota Surabaya 

KEPALA UPTD 
METROLOGI

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUB  BAGIAN TATA USAHA

KEPALA DINAS

SEKRETARIS 

BIDANG 
DISTRIBUSI

SUB BAGIAN UMUM & 
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN 
KEUANGAN

SEKSI PENGENDALIAN 
DISTRIBUSI

SEKSI SARANAN DISTRIBUSI 
DAN LOGISTIK

BIDANG  PELAYANAN
DAN PENGAWASAN

SEKSI PENGGUNAAN PRODUK, 
DAN PENGAWASAN

SEKSI PELAYANAN
, 

, 

BIDANG PEMASARAN 

SEKSI PROMOSI
SEKSI PENGELOLAAN 

SARANA PROMOSII
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Penjabaran tugas masing-masing unit kerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang 

kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program 

dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan 

lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, 

melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut:

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran 

dan perundang-undangan;

b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan 

administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

e. pelaksanaan pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah;

f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, 

dan protokol;

g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang 

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

j. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang 

dalam dokumen perencanaan strategis;

k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 

tugas;

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

tugas dan fungsinya.
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Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan 

program dan perundang-undangan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi 

umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, 

hubungan masyarakat dan protokol;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan 

perpustakaan;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja 

dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan 

ketatalaksanaan;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 

laporan pelaksanaan tugas;

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

c. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan dan administrasi Barang Milik Daerah;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang distribusi 

yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk 

teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan 

evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Rincian tugas Bidang Distribusi sebagai berikut:

a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi 

sesuai bidangnya;

b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan distributor/agen 

barang/jasa di wilayah Daerah;

c. pelaksanaan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring 

dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Daerah;

d. pelaksanaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

e. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi 

perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (Produsen, Distributor, Sub 

Distributor, Agen, Sub Agen, Grosir, Perkulakan, Pengecer);

f. pelaksanaan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan 

barang penting di tingkat Daerah;

g. pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan 

barang penting di tingkat pasar Daerah;

h. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok 

yang dampaknya dalam Daerah;

i. pelaksanaan pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga 

bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen 

akhir di wilayah Daerah;

j. pelaksanaan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan 

kualitas harga Bahan bakar Minyak (BBM) serta melakukan Analisa dan 

evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Daerah;

k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin sarana 

perdagangandi wilayah Daerah;

l. pelaksanaan perencanaan sarana distribusi perdagangan;

m. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana perdagangan 

masyarakat di wilayah kerjanya (Gudang, Pusat Perbelanjaan, Toko 

Swalayan, Pasar Rakyat);

n. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang 

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.
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Seksi Pengendalian Distribusi mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan 

distributor/agen barang/jasa di wilayah Daerah;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan, pembinaan dan 

pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan 

stabilisasi harga di Daerah;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian ketersediaan barang 

kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang 

kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi 

harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Distribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana Distribusi dan Logistik mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan izin sarana perdagangan di wilayah Daerah;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan sarana distribusi 

perdagangan;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana 

perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (Gudang, Pusat 

Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pasar Rakyat);

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan sarana distribusi 

perdagangan;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana 

distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (Produsen, 

Distributor, Sub Distributor, Agen, Sub Agen, Grosir, Perkulakan, 

Pengecer);

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pengendalian 

pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan 

pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah Daerah;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan inventarisasi 

penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan bakar Minyak (BBM) 
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serta melakukan Analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan 

BBM di wilayah Daerah;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Distribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan dan Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan 

dan pengawasan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana 

program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama 

dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan 

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.

Rincian tugas Bidang Pelayanan dan Pengawasan sebagai berikut:

a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/ non perizinan/ rekomendasi 

sesuai bidangnya;

b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi izin 

perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP 

Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan 

Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung 

untuk diminum di tempat untuk Minuman);

c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan 

pengawasan distribusi, pengemasan dan pelebelan bahan berbahaya di 

tingkat Daerah kabupaten/kota;

d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin dan rekomendasi skala 

tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko 

modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, 

konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;

e. pelaksanaan pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML (Undang -

Undang Metrologi Legal);

f. pelaksanaan pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan 

Perlengkapannya (UTTP) dan pelaporan hasil pengawasan;

g. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai 

Bidangnya;
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h. pelaksanaan penerbitan surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar rakyat 

(IUP2R), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko 

Swalayan ( IUTS);

i. pelaksanaan penerbitan Surat Izin Pameran Dagang, Konvensi dan 

Seminar Dagang;

j. pelaksanaan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:

1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;

2) penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan

3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.

k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan 

non perizinan (rekomendasi) di Bidang Perdagangan skala kota;

l. pelaksanaan pemberian izin perdagangan barang kategori dalam 

pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C 

untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer 

dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman);

m. pelaksanaan rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi 

perdagangan kayu antar pulau;

n. pelaksanaan penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas 

pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi 

dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika 

skala kota;

o. pelaksanaan pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu sarana 

perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang 

perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;

p. pelaksanaan penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan 

penyimpanan barang (SKPB);

q. pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal (bagi kabupaten/kota yang 

telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);

r. pelaksanaan penyelenggaraan kampanye pencitraan Produk skala 

Daerah;

s. pelaksanaan penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas 

pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi 

dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika 

skala Daerah;
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t. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang 

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penggunaan Produk dan Pengawasan mempunyai fungsi:

a. melaksanakanpembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi izin 

perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP 

Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan 

Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung 

untuk diminum di tempat untuk Minuman);

b. melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan 

pengawasan distribusi,pengemasan dan pelebelan bahan berbahaya di 

tingkat Daerah;

c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan izin dan rekomendasi skala 

tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko 

modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, 

konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;

d. melaksanakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML;

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan 

non perizinan di Bidang Perdagangan skala kota;

f. melaksanakan pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan 

Perlengkapannya (UTTP) dan pelaporan hasil pengawasan;

g. melaksanakan penyelenggaraan kampanye pencitraan Produk skala Kota

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pelayanan dan Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:

a. melaksanakan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai 

Bidangnya;

b. melaksanakan penerbitan surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar rakyat 

(IUP2R), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko 

Swalayan (IUTS);
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c. melaksanakan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) 

untuk:

1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;

2. penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan

3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.

d. melaksanakan penerbitan Surat Izin Pameran Dagang, Konvensi dan 

Seminar Dagang;

e. melaksanakan pemberian izin perdagangan barang kategori dalam 

pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C 

untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer 

dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman);

f. melaksanakan rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan

rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;

g. melaksanakan penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas 

pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi 

dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika 

skala kota (bagi impor);

h. melaksanakan pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu sarana 

perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang 

perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;

i. melaksanakan penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan 

penyimpanan barang (SKPB);

j. melaksanakan penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas 

pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi 

dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika 

skala kota;

k. melaksanakan penerbitan surat keterangan asal (bagi kabupaten/kota 

yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pelayanan dan Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bidang Pemasaran

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemasaran 

yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk 

teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan 

evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Pemasaran sebagai berikut:

a. melaksanakan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi 

sesuai bidangnya;

b. penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang Pemasaran;

c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemasaran;

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain 

di bidang Pemasaran;

e. pengawasan dan pengendalian di Bidang Pemasaran;

f. pelaksanaan dan pelaporan informasi pemasaran skala nasional;

g. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, 

pameran dagang lokal dan misi dagang;

h. pelaksanaan pembinaan UKM;

i. penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang Sarana dan 

Prasarana Promosi;

j. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sarana dan 

Prasarana Promosi;

k. koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang 

Sarana dan Prasarana Promosi;

l. pengawasan dan pengendalian di Bidang Sarana dan Prasarana 

Promosi;

m. pelaksanaan pengelolaan dan peningkatan optimalisasi pemasaran di 

Sentra;

n. pengembangan metode pemasaran bagi pelaku usaha skala kota;

o. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang 

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.
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Seksi Promosi mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang 

Promosi;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di 

bidang Promosi;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain di bidang Promosi;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di Bidang Promosi;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelaporan informasi pemasaran 

skala nasional;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan promosi dagang 

melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi 

dagang;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan UKM;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pemasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Sarana Promosi mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang 

pengelolaansarana dan prasarana promosi;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di 

bidang pengelolaan sarana dan prasarana promosi;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain di bidang pengelolaan sarana dan prasarana promosi;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang 

pengelolaan sarana dan prasaranapromosi;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan peningkatan 

optimalisasi pemasaran di Sentra;

f. menyiapkan bahan pengembangan metode pemasaran bagi pelaku 

usaha skala kota;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pemasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya, susunan 

organisasi berserta tugas dan fungsi UPTD Metrologi Legal adalah sebagai 

berikut :

Gambar 2.2
Bagan Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal

pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya

UPTD Metrologi Legal

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang  

pelayanan  tera/tera  ulang  alat -alat  ukur,  takar,  timbang  dan 

perlengkapannya, ketatausahaan UPTD serta pelayanan kemetrologian legal 

lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya UPTD mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program; 

b. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang; 

c. pelaksanaan  operasional metrologi legal; 

d. pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat Ukur,Takar,Timbang dan 

Perlengkapannya (UTTP);

e. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera 

ulang ke Kas Umum Daerah;

f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA UPTD

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SUB  BAGIAN
TATA USAHA
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Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan dan kegiatan operasional;

b. melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, 

perlengkapan dan peralatan;

c. melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban;

d. melaksanakan administrasi kepegawaian;

e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

f. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.

II.1.1.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan Kota Surabaya

A. Susunan Kepegawaian:

Komposisi Pegawai

Jumlah PNS pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya per Juni 2017

sebanyak 96 orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kepala Dinas : 1 Orang

b. Sekretariat : 13 Orang

c. Bidang Distribusi : 21 Orang

d. Bidang Pelayanan dan Pengawasan : 19 Orang

e. Bidang Pemasaran : 16 Orang

f.  UPTD Metrologi Legal : 26 Orang

B. Aset

Aset Dinas Perdagangan Kota Surabaya adalah inventaris yang 

tercatat dalam kepemilikan Dinas yang terdiri dari kendaraan roda 

empat dan roda dua, alat standar ukur (tera), sarana dan prasarana 

penunjang lainnya.
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II.1.2       Analisis kondisi pelayanan SKPD

II.1.2a Hal-hal positif yang sudah berhasil ditingkatkan oleh SKPD

Sesuai dengan tugas visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Surabaya 

serta tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam Renstra SKPD 

tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kinerja Pelayanan Dinas tahun 2016

NO. SASARAN PROGRAM
INDIKATOR

PROGRAM
TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Meningkatkan 
kapasitas 
produksi Usaha 
Mikro

Program 
Pengembangan 
Sistem Pendukung 
Usaha Bagi Usaha 
Mikro Kecil 
Menengah

Akumulasi volume 
usaha kecil 
menengah binaan

Rp. 68.555 
Juta

Rp. 
69.398.186.600

101.23%

Persentase 
peningkatan volume 
usaha Kecil 
menengah binaan

10% 31.24% 312.40%

2. Menurunnya 
jumlah 
pelanggaran di 
bidang 
perdagangan

Program 
Perlindungan 
Konsumen dan 
Pengamanan 
Perdagangan

Persentase 
Peningkatan Jumlah 
tempat usaha 
perdagangan yang 
tertib ukur

15% 22,03% 146.87%

Persentase 
Peningkatan jumlah 
Ukur Takar Timbang 
dan 
Perlengkapannya 
(UTTP) yang Tertib 
ukur

3% 29,05% 968.33%

3. Mengelola 
sarana dan 
prasarana serta 
administrasi 
perkantoran 
perangkat 
daerah

Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran

Indeks Kepuasan 
Karyawan terhadap 
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran

70% 74,46% 114.62%

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur

Indeks Kepuasan 
Karyawan terhadap 
Program 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur

70% 68,77% 98,24%

Sasaran 1:

Meningkatkan kapasitas produksi Usaha Mikro

Indikator:

Persentase peningkatan kapasitas produksi

Program: Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi 

Usaha Mikro Kecil Menengah



28

                                                                                                                                                                                   

Kegiatan:

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Program Pengembangan 

Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah beserta 

target kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2
Target dan Relaisasi Kinerja Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha 

Mikro Kecil Menengah Kegiatan Tahun Anggaran 2016

NO. KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Fasilitasi Pengembangan UKM 100% 78.85% 78.85%

Rp. 2.316.225.450 Rp. 2.161.371.547 93.31%

2. Pembinaan Wajib Daftar 
Perusahaan

100% 99.32% 99.32%

Rp.  765.819.714 Rp. 695.876.384 90.87%

3. Penyelenggaraan Promosi 
Dalam dan Luar Negeri

100% 126.36% 126.36%

Rp. 4.624.273.386 Rp. 4.223.716.802 91.34%

4. Pelayanan Perijinan di Bidang 
Perdagangan dan Perindustrian

100% 100% 100%

Rp. 1.419.137.444 Rp. 1.374.974.891 96.89%

5. Fasilitasi Pengembangan Usaha 
Industri di Kampung dan Sentra

100% 103.82% 103.82%

Rp. 1.464.255.228 Rp. 1.353.275.251 92.42%

6.
Pembinaan dan Pengawasan 
Usaha Industri Kecil dan 
Menengah

100% 100% 100%

Rp. 1.753.699.463 Rp. 1.560.323.952 88.97%

Sasaran 2:

Menurunnya jumlah pelanggaran di bidang perdagangan

Indikator:

Persentase penurunan jumlah pelanggaran di bidang perdagangan 

Program:

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Kegiatan:

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Program Perlindungan Konsumen 

dan Pengamanan Perdagangan beserta target kinerja yang ditetapkan adalah 

sebagai berikut:
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Tabel 2.3
Target dan Realisasi Kinerja Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Kegiatan Tahun Anggaran 2016

NO. KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Peningkatan Pengawasan 
Peredaran Barang Dan Jasa

100% 130.12% 130.12%

Rp. 804.918.919 Rp. 692.600.427 86.05%

2. Fasilitasi Penyelesaian 
Permasalahan-permasalahan 
Pengaduan Konsumen

100% 100% 100%

Rp. 464.481.929 Rp. 404.337.084 87.05%

3.
Pelayanan UPTD Metrologi 
Legal

100% 159.64% 159.64%

Rp. 1.892.855.193 Rp. 1.256.453.208 66.38%

Sasaran 3:

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat 

daerah

Indikator:

Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran 

Perangkat Daerah

Program:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

beserta target dan realisasi kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2016

NO. KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Penyediaan Barang Dan 
Jasa Perkantoran

100% 93.36% 93.36%

Rp. 1.709.864.679 Rp. 1.475.082.455 86.27%

2. Pengadaan Dan 
Pemeliharaan Sarana Dan 
Prasarana Perkantoran

100% 185.60% 185.60%

Rp. 1.755.398.001 Rp. 1.591.527.737 90.66%
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II.1.2b Masalah dan tantangan yang dihadapi terkait pelayanan oleh SKPD

Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya untuk 5 (lima) tahun ke 

depan harus mampu menjawab masalah dan tantangan terkait tugas dan 

fungsi Dinas. Adapun masalah dan tantangan di bidang perdagangan 

yang akan dihadapi oleh Dinas antara lain sebagai berikut:

Pangan :

- Ketersediaan kebutuhan pangan dan bahan pokok

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

- Minat warga usia produktif untuk berwirausaha 

- Kompetensi dan daya saing pelaku usaha mikro 

- Dukungan terhadap pengembangan usaha kreatif;

Perdagangan

- Ketersediaan stok dan disparitas harga bahan pokok;

- Upaya perlindungan konsumen dalam hal ketepatan UTTP.

- Perluasan jaringan pemasaran

- Upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik

dan internasional 

- Aktivitas perdagangan antar pulau dan nasional

- Minat masyarakat terhadap produk domestik

- Sinergitas peraturan pusat dan daerah

- Proses perijinan masih belum efisien

Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

- Ketepatan Waktu Pelaksanaan kegiatan

- Kualitas Penyusunan Perencanaan Strategis serta Monitoring dan 

Evaluasi

- Kualitas dokumen perencanaan tahunan SKPD

II.1.2c Kondisi/prediksi pelayanan SKPD yang diharapkan ke depan 

Untuk mencapai harapan pelayanan SKPD ke depan, Dinas Perdagangan

memiliki peluang di bidang perdagangan yang perlu dicermati oleh Dinas 

Perdagangan Kota Surabaya antara lain sebagai berikut:

- Dukungan IT pada besarnya pasar perdagangan 

- Kota Surabaya sebagai 'pasar' pangan (market demand)

- Kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan
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- Jumlah pelaku usaha

- Keberadaan simpul hub logistik di Surabaya (data penunjang belum 

ada)

- Fasilitasi Promosi bagi UKM dari pihak luar (BUMN, Pemprov. Jatim, 

BNI, Pertamina)

- Reputasi Surabaya dalam hal pelayanan publik

- Ketersediaan tenaga ahli

- Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif

- Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai 

aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD

II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra Perangkat Daerah

II.2.1 Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah 2016-2021 dengan Renja 

Perangkat Daerah 2018

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Tahun 2018 ini disusun 

dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian program tahun lalu yaitu 

Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2017, fenomena yang ada, isu 

strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Renja Dinas, 

mempertimbangkan sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas 

koordinasi dengan seluruh SKPD serta berbagai pihak terkait.

Pada Tahun 2017 Dinas Perdagangan mendapatkan mandat untuk 

menjalankan 9 program sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD Kota 

Surabaya Tahun 2016 – 2021 dan Renstra Dinas Tahun 2016 -2021 dan 

setiap tahunnya ditetapkan melalui dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017, 

dengan uraian sebagai berikut :

 1 (satu) program merupakan program urusan pemerintahan urusan wajib

yaitu :

a. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

 5 (lima) Program merupakan program urusan pemerintahan urusan 

pilihan yaitu :

a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

b. Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung 

Distribusi Komoditas Potensial
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c. Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan

d. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha 

Kreatif

e. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran

 1 (satu) Program merupakan program urusan pemerintahan urusan 

Fungsi Manajemen yaitu :

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

 2 (dua) Program merupakan program urusan pemerintahan Unsur 

Manajemen yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Kedinasan

Sedangkan pada Tahun 2016 Dinas Perdagangan mendapatkan mandat 

untuk menjalankan 4 program, dengan uraian sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha  Mikro 

Kecil Menengah

b. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
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Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perdagangan Kota Surabaya

No Indikator

SPM/Standar 
Nasional

IKK MDG’s Indikator 
Lainnya

Catatan 
Analisi

sTarget Realisasi Capaian Proyeksi

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

(thn n-2) (thn n-1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)

1 Jumlah UKM yang 
Memperoleh 
Fasilitasi 
pengembangan 
usaha

- - 300 UKM 150 UKM 90 UKM 85 UKM 67 UKM

2 Jumlah event 
promosi yang diikuti 

- - 72 UKM 368 UKM 109 UKM 466 UKM 15 UKM

3 Jumlah sentra 
industri potensial 
yang memperoleh 
fasilitasi

- - 18 sentra - 18 sentra - -

4 Jumlah Industri 
Kecil yang dibina

- - 433 UKM - 433 UKM - -

5 Jumlah ijin industri 
dan perdagangan 
yang diterbitkan

- - 26261 ijin - 24783 ijin - -

6 Jumlah wajib daftar 
perusahaan yang 
dibina

- - 1149 perusahaan 630 
perusahaan

1149 
perusahaan

620 
perusahaan

-

7 Jumlah 
Rekomendasi 
Perdagangan yang 
diterbitkan

- - 140 Rekom - 286 Rekom - -
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Tabel 2.6

Target Indikator Kinerja dalam Renstra SKPD 2016-2021

NO Program Indikator Sesuai Tugas 
dan Fungsi SKPD

Kondisi Kinerja pada awal 
periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja 

pada akhir 
periode RPJMD

Tahun  0 Tahun  1 Tahun  2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun  5

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Program Pengembangan 
Sistem Pendukung Usaha 
Bagi Usaha Mikro Kecil 
Menengah

Persentase peningkatan 
volume usaha Kecil 
menengah binaan

10 % - - - - - -

Akumulasi volume usaha 
kecil menengah binaan

Rp68.555 juta - - - - - -

2 Program Perlindungan 
Konsumen dan
Pengamanan 
Perdagangan

Persentase peningkatan 
Jumlah tempat usaha 
perdagangan yang tertib 
ukur

15% - - - - - -

Persentase Peningkatan 
jumlah Ukur Takar 
Timbang dan 
Perlengkapannya (UTTP) 
yang Tertib ukur

3% - - - - - -

Persentase temuan yang 
ditindaklanjuti

NA 70% 75% 80% 85% 85% 85%

Program pengembangan

hub dan simpul logistik 
untuk mendukung distribusi

komoditas potensial

1. Persentase realisasi 
pengembangan hub dan 
simpul logistik

- 25% 75% 100% 100% 100% 100%

2. Tingkat kelengkapan 
data gudang terdaftar

- 30% 50% 75% 100% 100% 100%

Program perluasan
Jangkauan pemasaran

Persentase UMKM yang 
dapat meningkatkan
aksesibilitas pemasaran
produknya

- 40% 50% 53% 55% 60% 60%

Program Peningkatan

Akses dan Distribusi
Pangan

Tingkat frekuensi
intervensi ketersediaan
komoditas

- 15 kali/

kejadian

15 kali/

kejadian

15 kali/

kejadian

15 kali/

kejadian

15 kali/

kejadian

15 kali/

kejadian
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Program Perencanaan
Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan 
waktu penyusunan dan
pelaporan Dokumen
Perencanaan strategis 
dan/atau sektoral

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan administrasi
perkantoran

- 72% 74% 76% 78% 80% 80%

Program Pembangunan
dan Pengelolaan Sarana 
dan Prasarana kedinasan

Persentase ketepatan
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Pemanfaatan 
Rumah Kreatif dan 
Pengembangan Usaha 
Kreatif

Persentase 
individu/kelompok yang 
mengaplikasikan 
keahlian yang didapat 
dari proses pembelajaran 
di rumah kreatif desain 
dan fashion

- 5% 6% 7% 8% 9% 9%

Persentase rumah kreatif 
yang beroperasi

- 43,75% 62,50% 81,25% 100% 100% 100%

Program Pelayanan
Perizinan dan Non 
Perizinan

Persentase ketepatan
waktu pelayanan
perizinan dan non
perizinan

- 72% 74% 76% 78% 80% 80%
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Tabel 2.7

Target Indikator Kinerja Dalam Renstra Dinas Perdagangan 2016-2021
Pemerintah Kota Surabaya

Kode
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program

Kegiatan Indikator Kinerja Program 
Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019

Catatan 
PentingLokasi

target 
capaian 
kinerja

Lokasi
target 

capaian 
kinerja

1 2 3 6 9 12

1
.

1 2 12 Penanaman Modal

1
.

1 2 12.03 Program Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan

Persentase ketepatan waktu
pelayanan perizinan dan non 
perizinan

Surabaya 74% Surabaya 76% ---

12.04.0013 Pengawasan Perijinan di 
Bidang Perdagangan

Jumlah ijin di bidang
perdagangan yang diawasi

Surabaya 1085 
lembaga

Surabaya ---

1 2 2 02 Pariwisata

02.06 Program Pemanfaatan Rumah 
Kreatif dan Pengembangan 
Usaha Kreatif

Persentase individu/kelompok 
yang mengaplikasikan 
keahlian yang didapat dari 
proses pembelajaran di rumah 
kreatif desain dan fashion

Surabaya 6% Surabaya 7%

Persentase rumah kreatif 
yang beroperasi

62,50% 81,25%

02.04.0005 Pengembangan Rumah 
Kreatif

Jumlah rumah yang terkelola Surabaya 2 lembaga Surabaya 2 lembaga

1 2 2 06 Perdagangan

06.01 Program Pengembangan Hub

Dan Simpul Logistik Untuk
Mendukung Distribusi

1. Persentase realisasi

pengembangan hub dan 
simpul logistik

Surabaya 75% Surabaya 100%

2. Tingkat kelengkapan data

gudang terdaftar

50% 75%

01.0001 Pembinaan terhadap 
pengelolaan sarana 
distribusi perdagangan

Jumlah sarana distribusi 
perdagangan yang dibina

Surabaya 100 
lembaga

Surabaya 100 
lembaga
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Kode
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program

Kegiatan
Indikator Kinerja Program 

Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019

Catatan 
PentingLokasi

target 
capaian 
kinerja

Lokasi
target 

capaian 
kinerja

1 2 3 6 9 12

01.0002 Penyusunan Rencana 
Pengembangan Hub dan

Simpul Logistik Untuk
Mendukung Distribusi
Komoditas Potensial di 
Kota Surabaya

Jumlah dokumen rencana 
pengembangan hub dan 
simpul logistik untuk 
mendukung distribusi 
komoditas potensial di Kota 
Surabaya yang disusun

Surabaya 1 dokumen Surabaya 1 dokumen

06.03 Program Perlindungan 
Konsumen Dan Pengamanan

Persentase temuan yang 
ditindaklanjuti

Surabaya 75% Surabaya 80%

03.0001 Pelayanan Ukuran Takar 
Timbang dan 
Perlengkapannya (UTTP)

Tera/Tera Ulang

Jumlah UTTP yang dilayani Surabaya 137.147 
unit

Surabaya 137.147 unit

03.0002 Pemeliharaan dan 
Penyediaan Sarana 
Prasarana Pendukung 
Pelayanan UPTD 
Metrologi legal

Jumlah Sarana Prasarana

Pendukung Pelayanan UPTD 
Metrologi legal yang 
dipelihara dan disediakan

Surabaya 20 jenis Surabaya 20 jenis

03.0003 Pengawasan Alat Ukur  
Takar Timbang dan 
Perlengkapannya (UTTP)

Jumlah Alat Ukur Takar 
Timbang dan 
Perlengkapannya (UTTP) 
yang diawasi

Surabaya 12 Unit Surabaya 12 Unit

03.0004 Penguatan Penggunaan

Produk Dalam Negeri

Jumlah peserta kegiatan 
penguatan Penggunaan 
Produk Dalam Negeri

Surabaya 300 orang Surabaya 300 orang

1 2 2 06.04 Program Perluasan 
Jangkauan Pemasaran

Persentase UMKM yang 
dapat meningkatkan 
aksesibilitas pemasaran 
produknya

Surabaya 50% Surabaya 53%

.06.04.0005 Fasilitasi Pembinaan UKM Jumlah UKM yang difasilitasi

pendampingan pengelolaan

usaha

Surabaya 50 orang Surabaya 50 orang

06.04.0006 Fasilitasi Sertifikasi 
Produk UKM

Jumlah UKM yang 
memperoleh fasilitasi 
sertifikasi produk

Surabaya 180 orang Surabaya 180 orang
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Kode
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program

Kegiatan
Indikator Kinerja Program 

Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019

Catatan 
PentingLokasi

target 
capaian 
kinerja

Lokasi
target 

capaian 
kinerja

1 2 3 6 9 12

06.04.0007 Pengelolaan Sentra UKM

Surabaya

Jumlah Sentra UKM Surabaya

yang dikelola

Surabaya 4 Lembaga Surabaya 4 Lembaga

06.04.0008 Pengembangan UKM  
Potensi Ekspor

Jumlah dokumen 
pengembangan UKM Potensi 
Ekspor

Surabaya 1 dokumen Surabaya 1 dokumen

06.04.0009 Penyediaan Stand Usaha 
di Mall

Jumlah stand usaha yang 
disediakan

Surabaya 2 Lembaga Surabaya 2 Lembaga

06.04.0010 Penyelenggaran Promosi

Produk Usaha Kecil

Jumlah event pameran yang

diikuti

Surabaya 15 kali Surabaya 15 kali

06.05 Program Peningkatan Akses

Dan Distribusi Pangan
Tingkat frekuensi intervensi 
ketersediaan komoditas

Surabaya 15

kali/kejadia
n

Surabaya 15

kali/kejadian

06.05.0002 Penyusunan Laporan 
ketersediaan komoditas

pangan

Jumlah dokumen laporan

ketersediaan komoditas 
pangan yang disusun

Surabaya 1 dokumen Surabaya 1 dokumen

06.05.0003 Stabilitasi harga Barang

Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting

Jumlah kegiatan stabilisasi 
harga barang kebutuhan 
pokok dan penting lainnya 
yang diselenggarakan

Surabaya 110 kali Surabaya 110 kali

2 1 2 01 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

01.02 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu

penyusunan dan pelaporan
Dokumen Perencanaan 
strategis dan/atau sektoral

Surabaya 100% Surabaya 100%

01.02.0049 Penyusunan dan Evaluasi

Perencanaan Strategis

Jumlah dokumen penyusunan

dan evaluasi perencanaan

strategis

9 dokumen 9 dokumen

2 2 2 02 Sarana dan Prasarana Perkantoran

02.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai

terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

Surabaya 74% Surabaya 76%
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Kode
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program

Kegiatan
Indikator Kinerja Program 

Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Rencana Tahun 2019

Catatan 
PentingLokasi

target 
capaian 
kinerja

Lokasi
target 

capaian 
kinerja

1 2 3 6 9 12

02.01.0032 Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Barang dan 
Jasa Perkantoran yang 
Disediakan

Surabaya 9 jenis Surabaya 9 jenis

02.02 Program Pembangunan Dan

Pengelolaan Sarana Dan 
Prasarana Kedinasan

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan
prasarana perkantoran

Surabaya 100% Surabaya 100%

02.02.0041 Pengadaan dan 
Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana Perkantoran

Jumlah unit sarana dan 
prasarana perkantoran yang

dikelola

Surabaya 207 unit Surabaya 207 unit
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II.2.2    Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2016 sampai   

dengan Triwulan II Tahun 2017

II.2.2.1   Hasil Evaluasi atas Capaian Program Tahun 2016

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Tahun 2018 ini disusun dengan 

memperhatikan hasil evaluasi capaian program Tahun 2016 sampai 

dengan Triwulan II Tahun 2017, fenomena yang ada, isu strategis yang 

akan dihadapi pada tahun pelaksanaan renja dinas, mempertimbangkan 

sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh 

SKPD serta berbagai pihak terkait.

Pada Tahun  2016  Dinas Pedagangan mendapatkan mandat untuk 

menjalankan 4 program sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD 

Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 dan Renstra Dinas Tahun 2016 - 2021 

dan setiap tahunnya ditetapkan melalui dokumen Penetapan Kinerja Tahun 

2016, dengan uraian sebagai berikut :

 2 program merupakan program utama. 

Adapun 2 program tersebut adalah :

a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha 

Mikro Kecil Menengah

b. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

 2 Program  merupakan program pendukung.

Adapun 2 program tersebut adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
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A.1. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI 

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Pencapaian Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi 

Usaha Mikro Kecil Menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Realisasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah Tahun 2016

Program Indikator Formulasi Raw Data Target Formulasi Realisasi

Pengemba
ngan 
Sistem 
Pendukun
g Usaha 
Bagi 
Usaha 
Mikro Kecil 
Menengah

Akumulasi 
volume 

usaha kecil 
menengah 

binaan

(volume usaha 
UKM Binaan t-1 
+ volume usaha 
UKM Binaan t 
yang diukur 

pada tahun t)

Jumlah dan 
data rincian 

volume usaha 
UKM Binaan 
yang diukur 
tahun 2015 
dan 2016

Rp.
68.555 

Juta

Rp. 
30.010.680.200 

+ Rp. 
39.387.506.400 

=           Rp. 
69.398.186.600

Rp. 
69.398.186.600

Persentase 
Peningkata
n volume 

usaha 
Kecil 

menengah 
binaan

[volume usaha 
kecil menengah 

binaan t -
Volume usaha 

kecil menengah 
binaan t-

1]/volume usaha 
kecil menengah 

binaan t-1

Jumlah dan 
data rincian 

Volume usaha 
kecil 

menengah 
binaan  tahun 

2015 dan  
2016

10% (Rp. 
39.387.506.400 

- Rp. 
30.010.680.200)

/ Rp. 
30.010.680.200*
100% = 31.24%

31,24%

Pada program tersebut terdiri dari 6 kegiatan, antara lain :

− Fasilitasi Pengembangan UKM

− Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra.

− Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah

− Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri

− Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan

− Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Dengan rincian kegiatan dalam pencapaian program tersebut yaitu :

1. Fasilitasi Pengembangan UKM

Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sub kegiatan berikut :

 Fasilitasi Peningkatan Usaha bagi UKM. 

Peran dinas terhadap UKM di dalam Fasilitasi Peningkatan Usaha bagi 

UKM dalam bentuk Fasilitasi kepemilikan Merk sebanyak 150 UKM. 

Tujuan kegiatan tersebut adalah agar produk yang dihasilkan UKM 
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mempunyai perlindungan hukum dan produk UKM dapat dikenal oleh 

konsumen sehingga konsumen akan dapat membedakan produk yang 

satu dengan produk yang lain.  Dari yang ditargetkan sebanyak 150 

UKM telah terealisasi sebanyak 85 UKM yang memiliki merk karena 

yang mendaftar dan yang memenuhi persyaratan  hanya 85 UKM.

 Pengawasan Perkembangan Usaha Perdagangan. 

Peran dinas dalam sub kegiatan ini adalah mengawasi perusahaan 

agar patuh dalam perijinan dalam usaha dagang yang dilakukan 

dimana targetnya adalah pengawasan terhadap 8700 perusahaan dan 

teralisasi sepenuhnya.

 Penyelenggaraan Bazar Ramadhan. 

Peran dinas dalam sub kegiatan ini adalah menyelenggarakan bazar 

ramadhan di 10 lokasi yang didukung oleh UKM – UKM dan para 

stakeholder pendukung. Selain memperkenalkan produk – produk yang 

dimiliki oleh para UKM, dinas juga bekerja sama dengan para

distributor sembako untuk memfasilitasi masyarakat agar memperoleh 

barang – barang sembako dengan harga murah pada bulan ramadhan. 

 Penyelenggaraan Wira Usaha Award.

Peran dinas dalam sub kegiatan ini adalah menyelenggarakan wira 

usaha award dengan memberikan penghargaan kepada UKM – UKM 

yang berprestasi agar terus termotivasi untuk mengembangkan 

usahanya sehingga dapat membantu dan berperan aktif dalam 

kemajuan perekonomian kota. Jumlah Wirausaha Award yang 

diselenggarakan sebanyak 1 (satu) kali dan terlaksana pada bulan Mei 

2016.

2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra.

Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sub kegiatan berikut :

 Fasilitasi Pendampingan Usaha di Kampung dan Sentra

Target sub kegiatan Jumlah usaha di kampung dan sentra yang 

memperoleh fasilitasi pendampingan yang tercantum dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah 100 UKM. Realisasi pada tahun 

2016 adalah 107 UKM. Adapun aktivitas yang dilakukan pada kegiatan 

ini adalah : 
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 Fasilitasi Pendampingan.

− Pendamping juga berfungsi sebagai Fasilitator bagi UKM apabila 

menemui kendala, serta pembinaan terhadap UKM yang meliputi 

aspek produksi, pemasaran, teknologi dan manajemen. Adapun 

intervensi yang telah dilakukan berupa fasilitasi alat produksi, 

fasilitasi legalitas usaha dan fasilitasi promosi.

− Membantu atau mendampingi UKM terkait dengan permasalahan 

yang dihadapi dengan menghubungkan atau memberikan 

informasi dengan pihak external, misalnya permasalahan UKM 

terkait dengan permodalan maka pendamping menghubungkan 

UKM  dengan lembaga-lembaga baik keuangan maupun non 

keuangan melalui CSR (Corporate Social Responsibility)

perusahaan.

− Memberikan informasi kepada UKM terkait dengan informasi 

pelatihan, magang atau promosi  yang dilakukan oleh pihak luar 

 Fasilitasi Magang

Dalam rangka menambah pengetahuan dan ketrampilan UKM, dinas 

mengirim UKM untuk mengikuti magang ke daerah lain dengan 

tujuan daerah yang mempunyai UKM dengan produk yang sejenis 

dan telah berhasil dibidangnya. Dengan adanya kegiatan magang, 

UKM bisa mengambil pengalaman baik dari aspek produksi, aspek 

manajemen, aspek teknologi dan aspek pemasaran dari UKM yang 

berhasil tersebut.

 Pembinaan Bimtek, Pelatihan dan Kemitraan.

Fasilitasi Pelatihan bagi para UKM dari aspek produksinya serta 

mempertemukan para UKM dengan pengusaha. Dengan adanya 

kegiatan tersebut bagi UKM, diharapkan terjadi peningkatan baik 

kualitas maupun kuantitas produk yang dihasilkan. Target Jumlah UKM 

yang dibina pada Sub Kegiatan ini adalah 285 UKM dan telah 

terealisasi sebanyak 284 UKM.
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3. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah

Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sub kegiatan berikut :

 Pembinaan Usaha Industri Kecil dan Menengah

Target dari kegiatan ini adalah Jumlah usaha industri kecil dan 

menengah yang dibina sebanyak 359 UKM dan terealisasi 

sepenuhnya.

 Pengawasan Perkembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah

Target dari kegiatan ini adalah Jumlah usaha industri kecil dan 

menengah yang diawasi perkembangannya 215 UKM dan terealisasi 

sepenuhnya.

4. Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri

Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sub kegiatan berikut :

 Penyelenggaraan Promosi Dalam Negeri

Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah UKM yang memperoleh 

fasilitasi promosi dalam negeri sebanyak 368 UKM dan terealisasi 

sebanyak 465 UKM.

 Penyelenggaraan Promosi Luar Negeri

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah UKM yang memperoleh 

fasilitasi promosi luar negeri, namun karena adanya pemberlakuan UU 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada poin DD 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Nomor 4 

tentang Pengembangan Ekspor yang menyebutkan bahwa 

penyelenggaraan promosi dagang yang menjadi kewenangan daerah 

Kabupaten/Kota adalah melalui pameran dagang nasional, pameran    

dagang    lokal dan misi   dagang   bagi produk  ekspor  unggulan yang 

terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota, sehingga untuk 

destinasi pameran ke Luar Negeri sudah bukan menjadi kewenangan 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
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Adapun Fasilitasi Promosi yang dilakukan dinas bagi UKM bertujuan 

untuk:

a. Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada UKM untuk 

mempromosikan produknya.

b. Memperluas akses dan pangsa pasar.

c. Memperkenalkan produk UKM ke pasar lokal maupun internasional.

Implikasi dari terpenuhinya target capaian program Tahun 2016 adalah 

produk kelompok UKM memiliki daya saing yang lebih baik sehingga lebih 

bisa bersaing dipasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri.

5. Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan

Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sub kegiatan berikut :

 Pengawasan TDP

Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah tanda daftar perusahaan 

yang diawasi sebanyak 800 perusahaan dan terealisasi sebanyak 800 

perusahaan.

 Penyuluhan WDP

Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah wajib daftar perusahaan 

yang dibina sebanyak 630 perusahaan dan terealisasi sebanyak 620 

perusahaan.

 Penyusunan Informasi Perusahaan

Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen informasi 

perusahaan yang disusun sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 

sebanyak 12 dokumen.

6. Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sub kegiatan berikut :

 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 

Pelayanan Perijinan

Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah sistem informasi 

manajemen pelayanan perijinan yang dipelihara sebanyak 1 sistem 

dan terealisasi sebanyak 12 sistem.
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 Penerbitan Izin Perdagangan dan perindustrian

Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah izin perdagangan dan 

perindustrian yang diterbitkan sebanyak 645 ijin dan terealisasi 

sebanyak 645 ijin.

Tabel.  2.9

Tabel Hambatan serta penyelesaian pelaksanaan program

Prioritas Permasalahan Langkah Penyelesaian

1 Keterbatasan 
Modal

Para UKM dapat memanfaatkan program  KUR 
(Kredit Usaha Rakyat) yang mana UKM dapat  
membentuk Koperasi yang berbadan usaha 
dan koperasi melakukan kerjasama dengan 

pihak perbankan untuk pemberian kredit pada 
anggota

2 Pembelian bahan 
baku harus secara 
tunai

Membangun kepercayaan  dan  bernegoisasi 
dengan supplier yang dapat menguntungkan 
kedua belah pihak

3 Pemasaran 
terbatas pada 
daerah-daerah 
tertentu

Melakukan  fasilitasi pemasaran  produk 
dengan memperluas wilayah pemasaran 
dengan  cara bekerja sama dengan agen-agen 
penjualan di luar daerah dengan tidak 
meninggalkan  kualitas produk harus dipenuhi 

4 Sulit memperoleh 
pembeli konsumen 
baru

Memfasilitasi UKM  dengan  melakukan  
promosi  bersama-sama,dengan cara
mendirikan pusat penjualan UKM, serta  
merekomendasikan konsumen untuk 
menggunakan produk-produk UKM

5 Margin keuntungan 
yang semakin 
rendah

Memfasilitasi UKM untuk beralih ke segmen  
pasar yang lebih atas agar  tidak terlalu sensitif 
dengan harga, dengan tetap  menjaga  kualitas 
produk agar  tetap  meyakinkan 

6 Pembeli sebagai 
penentu harga

Memfasilitasi UKM untuk beralih ke segmen 
pasar yang tidak banyak digarap orang (ceruk 
pasar) agar dapat menjadi penentu harga

7 Lambatnya 
pembayaran hasil 
penjualan produk

Memberikan pelatihan pada UKM tentang 
strategi penjualan misalnya dengan 
memberikan diskon untuk pembayaran dengan  
tunai atau pembayaran dalam tempo yang 
lebih cepat
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Prioritas Permasalahan Langkah Penyelesaian

8 Tidak dimilikinya 
desainer sendiri 

Memberikan fasilitasi  pelatihan bagi staf 
perusahaan yang memiliki bakat dan 
keterampilan khusus

9 Harga bahan baku 
yang terus 
meningkat 

Membantu UKM dengan melakukan  
diversifikasi bahan baku dan  subsidi harga 
bahan baku jika produknya digunakan 
masyarakat banyak

10 Ketergantungan 

pada pembeli 

Memberikan fasilitas pemasaran produk 

untuk wilayah-wilayah yang lain

11 Produktivitas mesin 
peralatan rendah 

Memberikan fasilitasi alat bagi UKM

12 Menurunnya omzet 
penjualan 

Memfasilitasi UKM dengan  konsumen 
konsumen baru, serta memperluas wilayah 
pemasaran, memperluas segmentasi pasar, 
memperbaiki kualitas dan desain produk

13 Peniruan  desain 
produk merek oleh 
perusahaan lain

Memfasilitasi produk-produk UKM dengan  
merk / desain produk

14 Segmen pasar 
kalangan 
menengah ke 
bawah 

Memperluas pemasaran produk ke  segmen 
pasar kalangan menengah dan atas dengan 
tetap memperhatikan spesifikasi produk agar  
memenuhi standar yang telah ditetapkan

15 Sulitnya melakukan 
diversifikasi bahan 
baku 

Memfasilitasi UKM dengan memperkenalkan  
bahan-bahan baru yang telah diujicobakan 
oleh balai penelitian terkait

16 Tata letak pabrik 
yang kurang efisien

Memberikan sosialisasi pada para UKM 
tentang penataan ulang tata letak pabrik/ 
tempat usaha (produksi)  dengan tetap 
memperhatikan faktor-faktor Keamanan,
Keselamatan Kerja (K3)  dan efisiensi ruang

A.2. PROGRAM  PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN 

PERDAGANGAN

Adapun target dan capaian untuk Dinas dalam program tersebut dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.10
Realisasi Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Tahun 2016

Program Indikator Formulasi Raw Data PD Target Formulasi Realisasi

Program  
Perlindu
ngan 
Konsum
en Dan 
Pengam
anan 
Perdaga
ngan

Persentas
e 
Peningkata
n Jumlah 
tempat 
usaha 
perdagang
an yang 
tertib ukur

[Jumlah Tempat 
Usaha Perdagangan 
yang Tertib Ukur (t) -
Jumlah Tempat 
Usaha Perdagangan 
yang Tertib Ukur (t-1)] 
/ Jumlah Tempat 
Usaha Perdagangan 
yang Tertib Ukur (t-1)

Jumlah dan 
data rincian 
Tempat Usaha 
Perdagangan 
yang Tertib 
Ukur  tahun 
2015 dan  
2016

Dinas 
Perdagangan

15% (626-
513)/513*1
00% = 
22.03%

22,03%

Persentas
e 

Peningkata
n jumlah 

Ukur Takar 
Timbang 

dan 
Perlengka

pannya 
(UTTP) 

yang Tertib 
ukur

[Jumlah Ukur Takar 
Timbang dan 

Perlengkapannya 
(UTTP) yang Tertib 

ukur (t) - Jumlah Ukur 
Takar Timbang dan 
Perlengkapannya 

(UTTP) yang Tertib 
ukur (t-1)] / Jumlah 

Ukur Takar Timbang 
dan Perlengkapannya 

(UTTP) yang Tertib 
ukur (t-1)

Jumlah dan 
data rincian 
Ukur Takar 

Timbang dan 
Perlengkapan
nya (UTTP) 
yang Tertib 
ukur tahun 

2015 dan 2016

Dinas 
Perdagangan

3% (26553-
20575)/205
75*100% = 

29.05%

29,05%

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung Program Perlindungan 

Konsumen dan Pengamanan Perdagangan yang ditetapkan melalui 

Penetapan Kinerja Tahun 2016, yaitu :

1. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan 

Konsumen

Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sub kegiatan berikut :

 Kampanye Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Perlindungan 

Konsumen

Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah kampanye penggunaan 

produk dalam negeri dan perlindungan konsumen yang 

diselenggarakan sebanyak 2 kali dan terealisasi sebanyak 6 kali.

 Penyelesaian Sengketa Konsumen

Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah sengketa konsumen 

yang diselesaikan sebanyak 40 kasus dan terealisasi sebanyak 40 

kasus.
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2. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa

Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sub kegiatan berikut :

 Analisa Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya

Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen kebutuhan 

barang pokok dan barang penting lainnya sebanyak 1 dokumen 

dan terealisasi sebanyak 1 dokumen.

 Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya 

(UTTP)

Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah lokasi pengawasan Alat 

UkurTakar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sebanyak 50 

lokasi dan terealisasi sebanyak 50 lokasi. 

 Pengawasan Barang Wajib Label, SNI dan Manual Garansi

Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Lokasi Pengawasan 

Barang Wajib Label, SNI dan Manual Garansi sebanyak 6 lokasi 

dan terealisasi sebanyak 6 lokasi.

 Pengawasan Gudang

Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah lokasi pengawasan 

gudang sebanyak 57 lokasi dan terealisasi sebanyak 57 lokasi.

 Pengawasan Makanan dan Minuman

Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah lokasi pengawasan 

makanan dan minuman sebanyak 100 lokasi dan terealisasi

sebanyak 100 lokasi.

 Sosialisasi Perdagangan Luar Negeri

Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan sosialisasi 

perdagangan luar negeri sebanyak 4 kali dan terealisasi sebanyak 

4 kali.

3. Pelayanan UPTD Metrologi Legal

Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi 

Pelayanan Tera/Tera Ulang, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan 

melalui Kegiatan Pelayanan UPTD Metrologi Legal. Kegiatan tesebut 

diwujudkan dalam bentuk :
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1. Pelayanan Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) 

Tera / Tera Ulang

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD 

Metrologi Legal

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD 

Metrologi Legal

Formulasi indikator dinas adalah sebagai berikut :

Perkembangan Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan 

Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah pada tahun 2016 

sebesar 353.595 unit dari target 131.921 Unit, dengan target retribusi 

tera/tera ulang sebesar Rp 702.599.320 dan terealisasi Rp 

1.191.211.190. sehingga persentase capaian sebesar 169,54%.

II.2.2.2   Hasil Evaluasi atas Capaian Program Tahun 2016

A.1. PROGRAM  PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI  

USAHA MIKRO, KECIL DAN  MENENGAH

Capaian Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2016 dapat diukur pada akhir tahun 

anggaran, sebagaimana tertuang dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 2.11
Realisasi Kegiatan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2016
NO. KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Fasilitasi Pengembangan UKM 100% 78.85% 78.85%

Rp. 2.316.225.450 Rp. 2.161.371.547 93.31%

2. Pembinaan Wajib Daftar 
Perusahaan

100% 99.32% 99.32%

Rp.  765.819.714 Rp. 695.876.384 90.87%

3. Penyelenggaraan Promosi Dalam 
dan Luar Negeri

100% 126.36% 126.36%

Rp. 4.624.273.386 Rp. 4.223.716.802 91.34%

4. Pelayanan Perijinan di Bidang 
Perdagangan dan Perindustrian

100% 100% 100%

Rp. 1.419.137.444 Rp. 1.374.974.891 96.89%

5. Fasilitasi Pengembangan Usaha 
Industri di Kampung dan Sentra

100% 103.82% 103.82%

Rp. 1.464.255.228 Rp. 1.353.275.251 92.42%

6.
Pembinaan dan Pengawasan 
Usaha Industri Kecil dan 
Menengah

100% 100% 100%

Rp. 1.753.699.463 Rp. 1.560.323.952 88.97%

Realisasi X 100%
Target
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Secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada program tersebut 

diatas terdiri dari 6 Kegiatan dan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian 

program disampaikan realisasi anggaran kegiatan Tahun 2016 

sebagaimana tabel di atas. Dari Tabel terlihat ada 2 kegiatan yang 

penyerapan anggarannya dibawah 90 % sehingga belum sesuai dengan 

target yang ditetapkan. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan UKM

Belum optimalnya realisasi  penyerapan pada kegiatan disebabkan :

Belum terealisasi kegiatan fasilitasi Merk dan Halal sesuai target 

disebabkan karena kurang lengkapnya persyaratan dokumen fasilitasi 

Halal dan Merk yang telah diajukan oleh para UKM sehingga realisasi 

penyerapan anggaran rendah.

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan 

Menengah 

Belum optimalnya realisasi penyerapan pada kegiatan tersebut 

disebabkan :

- Sisa anggaran dari belanja listrik yang tidak dapat diserap optimal, 
karena aktivitas sentra belum berjalan secara maksimal.

A.2 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN 

PERDAGANGAN

Indikator Kinerja Program tersebut adalah Persentase Keberhasilan 

Pelayanan UPTD Metrologi Legal, dengan target yang ditetapkan pada 

Tahun 2016 sebesar 100%. 
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Tabel 2.12
Realisasi Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

Tahun 2016
NO. KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Peningkatan Pengawasan 
Peredaran Barang Dan Jasa

100% 130.12% 130.12%

Rp. 804.918.919 Rp. 692.600.427 86.05%

2. Fasilitasi Penyelesaian 
Permasalahan-
permasalahan Pengaduan 
Konsumen

100% 100% 100%

Rp. 464.481.929 Rp. 404.337.084 87.05%

3.
Pelayanan UPTD Metrologi 
Legal

100% 159.64% 159.64%

Rp. 1.892.855.193 Rp. 1.256.453.208 66.38%

Dari Tabel terlihat ada 3 kegiatan yang penyerapan anggarannya dibawah 

90 % sehingga belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa

Belum optimalnya realisasi penyerapan pada kegiatan tersebut

disebabkan :

- Belanja jasa publikasi dilakukan revisi mengingat untuk publikasi 

telah difasilitasi oleh Diskominfo.

- Belanja  sewa tempat pos UTTP tidak direalisasikan karena akan 

dilakukan revisi untuk mendukung kegiatan operasi pasar pada  

pengawasan makanan dan minuman.

2. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan 

Pengaduan Konsumen  

Belum optimalnya realisasi penyerapan pada kegiatan tersebut 

disebabkan :

- Kebijakan Pemerintah Kota terkait rasionalisasi dan efisiensi 

anggaran untuk belanja makanan dan minuman menyebabkan 

realisasi anggaran tidak optimal.
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3. Kegiatan Pelayanan UPTD Metrologi Legal

Belum optimalnya realisasi penyerapan pada kegiatan tersebut

disebabkan :

- Belanja Listrik dibayar sesuai dengan tagihan sehingga sisa 

anggaran tersebut masih cukup signifikan.

- Belanja Kawat / Faksimile dibayar sesuai dengan tagihan sehingga 

sisa anggaran tersebut masih banyak.

- Belanja Bahan Bakar Minyak/ gas adanya fluktuasi harga dipasar 

sehingga sisa angggaran tersebut masih banyak

Kebijakan yang akan dilakukan untuk mendukung kontribusi 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 adalah : 

a. Menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

bersumber dari Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

b. Mensosialisasikan Perubahan Peraturan Walikota tentang tarif 

Retribusi Tera/Tera Ulang. 

c. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk 

melaksanakan kegiatan Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan 

mengirim SDM untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Penera 

Ahli dan Penera Trampil dan menjajaki Sumber Daya Manusia 

dari Kabupaten/Kota lain.

d. Penambahan jumlah peralatan yang dipergunakan untuk 

melaksanakan Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan 

mengalokasikan anggaran untuk pengadaan peralatan.

Kebijakan yang akan dilakukan untuk mendukung capaian Program 

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Tahun 

2018 adalah Optimalisasi perlindungan konsumen.
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Tabel 2.13

Target Indikator Kinerja Dalam Rancangan SKPD 2016-2021

Pemerintah Kota Surabaya

Kode Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ 
Kegiatan (output)

Target 
capaian 
kinerja 

Renstra SKPD 
Tahun 

........(akhir 
periode 
Renstra 
SKPD)
2021

Realisasi 
target 
kinerja 
hasil 

program 
dan 

keluaran 
kegiatan 
s/d tahun 

...... (tahun 
n-3)
2015

Target dan realisasi kinerja program 
dan keluaran kegiatan SKPD tahun 

.......(tahun lalu /n-2)
2016

Target program / 
kegiatan Renja  

SKPD tahun 
berjalan (tahun n-

1)
2017

Perkiraan realisasi capaian 
target program/kegiatan 

Renstra SKPD s/d dengan 
tahun ..... … (tahun 

berjalan/n-1) 
2017

Catatan

Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi 
(%)

realisasi 
capaian 

Tingkat 
capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12
1. 15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 15 17

Program 
Pengembangan 
Sistem 
Pendukung 
Usaha Bagi 
Usaha Mikro 
Kecil Menengah

Persentase peningkatan volume 
usaha Kecil menengah binaan

--- --- 10 % --- --- --- --- ---

Akumulasi volume usaha kecil 
menengah binaan

--- --- 68555 juta --- --- --- --- --- ---

1 15 17 8 Penyelenggaraan 
Pembinaan 
Industri Rumah 
Tangga,Industri 
Kecil Dan Industri 
Menengah

Jumlah industri kecil yang dibina --- 100% --- --- --- ---

1 15 17 9 Penyelenggaraan 
Promosi Produk 
Usaha Mikro Kecil 
Menengah

Jumlah event promosi yang diikuti 
oleh 55 UKM

--- 151,39% --- --- --- ---

Jumlah UKM yang memperoleh 
fasilitasi promosi

--- --- ---- --- ---

Penyelenggaran 
promosi produk 
usaha kecil

Jumlah event pameran yang diikuti 15 kali
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Kode Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ 
Kegiatan (output)

Target 
capaian 
kinerja 

Renstra SKPD 
Tahun 

........(akhir 
periode 
Renstra 
SKPD)
2021

Realisasi 
target 
kinerja 
hasil 

program 
dan 

keluaran 
kegiatan 
s/d tahun 

...... (tahun 
n-3)
2015

Target dan realisasi kinerja program 
dan keluaran kegiatan SKPD tahun 

.......(tahun lalu /n-2)
2016

Target program / 
kegiatan Renja  

SKPD tahun 
berjalan (tahun n-

1)
2017

Perkiraan realisasi capaian 
target program/kegiatan 

Renstra SKPD s/d dengan 
tahun ..... … (tahun 

berjalan/n-1) 
2017

Catatan

Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi 
(%)

realisasi 
capaian 

Tingkat 
capaian 

(%)

1 15 17 4 Penyelenggaraan 
Promosi Dalam 
dan Luar Negeri

Persentase Keberhasilan 
Penyelenggaraan Promosi Dalam 
dan Luar Negeri

---- 100% 126,36% 126,36% --- --- --- ---

1 15 17 12 Fasilitasi 
Pengembangan 
Sentra-Sentra 
Industri Potensial

Jumlah sentra industry  potensial 
yang memperoleh fasilitasi

--- 100% --- --- --- ---

1 15 17 9 Fasilitasi 
Pengembangan 
Usaha Industri di 
Kampung dan 
Sentra

Persentase Keberhasilan Fasilitasi 
Pengembangan Usaha Industri di 
Kampung dan Sentra

--- 100% 103,82% 103,82% --- --- --- ---

1 15 17 13 Fasilitasi 
Pengembangan 
UKM

Jumlah UKM yang memperoleh 
fasilitasi pengembangan usaha

--- 30% --- --- --- ---

1 15 17 1 Persentase Keberhasilan Fasilitasi 
Pengembangan UKM

--- 100% 78,85% 78,85% --- --- --- ---

Fasilitasi 
Pembinaan UMK

Jumlah UKM yang difasilitasi 
pendampingan pengelolaan usaha

30 orang

Fasilitasi 
sertifikasi produk 
UMK

Jumlah UKM yang memperoleh 
fasilitasi sertifikasi produk

180 orang

Pengembangan 
UMK Potensi 
Ekspor

Jumlah dokumen pengembangan 
UKM Potensi Ekspor

1 dokumen

1 15 17 15 Pemberian Dan 
Penerbitan 
Perijinan 
Perdagangan 
Dan Industri

Jumlah ijin industri dan perdagangan 
yang diterbitkan

--- 94,37% --- --- --- ---
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Kode Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ 
Kegiatan (output)

Target 
capaian 
kinerja 

Renstra SKPD 
Tahun 

........(akhir 
periode 
Renstra 
SKPD)
2021

Realisasi 
target 
kinerja 
hasil 

program 
dan 

keluaran 
kegiatan 
s/d tahun 

...... (tahun 
n-3)
2015

Target dan realisasi kinerja program 
dan keluaran kegiatan SKPD tahun 

.......(tahun lalu /n-2)
2016

Target program / 
kegiatan Renja  

SKPD tahun 
berjalan (tahun n-

1)
2017

Perkiraan realisasi capaian 
target program/kegiatan 

Renstra SKPD s/d dengan 
tahun ..... … (tahun 

berjalan/n-1) 
2017

Catatan

Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi 
(%)

realisasi 
capaian 

Tingkat 
capaian 

(%)

1 15 17 5 Pelayanan 
Perijinan di 
Bidang 
Perdagangan dan 
Perindustrian

Persentase Keberhasilan Pelayanan 
Perijinan di Bidang Perdagangan 
dan Perindustrian

--- 100% 100% 100% --- --- --- ---

Pengawasan 
Perijinan di 
Bidang 
Perdagangan

Jumlah ijin di bidang perdagangan 
yang diawasi

5357 lembaga

1 15 17 16 Pembinaan Wajib 
Daftar 
Perusahaan

Jumlah wajib daftar perusahaan 
yang  dibina

--- 101,13% --- --- --- ---

1 15 17 8 Persentase Keberhasilan Pembinaan 
Wajib Daftar Perusahaan

--- 100% 99,32% 99,32% --- --- --- ---

1 15 17 17 Penerbitan Surat 
Keterangan Dan 
Pemberian 
Rekomendasi 
Perdagangan

Jumlah rekomendasi perdagangan 
yang diterbitkan

--- 204,29% --- --- --- ---

1 15 17 10 Pembinaan dan 
Pengawasan 
Usaha Industri 
Kecil dan 
Menengah

Persentase Keberhasilan Pembinaan 
dan Pengawasan Usaha Industri 
Kecil dan Menengah

--- 100% 100% 100% --- --- --- ---

1 15 1 Program 
Pelayanan 
adsministrasi 
Perkantoran

Indeks Kepuasan Karyawan 
terhadap Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran

--- --- 70% --- --- --- --- --- ---

1 15 1 2 Penyediaan 
Barang dan Jasa 
Perkantoran

Persentase Keberhasilan 
Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran

--- --- 100% 93,36% 93,36% --- --- --- ---
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Kode Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ 
Kegiatan (output)

Target 
capaian 
kinerja 

Renstra SKPD 
Tahun 

........(akhir 
periode 
Renstra 
SKPD)
2021

Realisasi 
target 
kinerja 
hasil 

program 
dan 

keluaran 
kegiatan 
s/d tahun 

...... (tahun 
n-3)
2015

Target dan realisasi kinerja program 
dan keluaran kegiatan SKPD tahun 

.......(tahun lalu /n-2)
2016

Target program / 
kegiatan Renja  

SKPD tahun 
berjalan (tahun n-

1)
2017

Perkiraan realisasi capaian 
target program/kegiatan 

Renstra SKPD s/d dengan 
tahun ..... … (tahun 

berjalan/n-1) 
2017

Catatan

Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi 
(%)

realisasi 
capaian 

Tingkat 
capaian 

(%)

Penyediaan 
Barang Dan Jasa 
Perkantoran 
Perangkat 
Daerah

Jumlah Jenis Barang dan Jasa 
Perkantoran yang Disediakan

9 jenis

1 15 2 Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur

Indeks Kepuasan Karyawan 
terhadap Program Peningkatan 
Sarana danPrasarana Aparatur

70% --- --- --- ---

1 15 2 2 Pengadaan Dan 
Pemeliharaan 
Sarana Dan 
Prasarana 
Perkantoran

Persentase Keberhasilan 
Pengadaan Dan Pemeliharaan 
Sarana Dan Prasarana Perkantoran

--- --- 100% 185,60% 185,60% --- --- --- ---

Jumlah unit sarana dan prasarana 
perkantoran yang dipelihara

207 unit

2 6 Urusan Perdagangan
2 6 15 Program 

Perlindungan 
Konsumen dan 
Pengamanan 
Perdagangan

Persentase Penyelesaian Sengketa 
Konsumen

--- --- --- --- ---

Persentase peningkatan Jumlah 
tempat usaha perdagangan yang 
tertib ukur

--- 15% --- --- --- ---

Persentase Peningkatan jumlah Ukur 
Takar Timbang dan 
Perlengkapannya (UTTP) yang 
Tertib ukur

--- 3% --- --- --- ---

Persentase temuan yang 
ditindaklanjuti

70%
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Kode Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ 
Kegiatan (output)

Target 
capaian 
kinerja 

Renstra SKPD 
Tahun 

........(akhir 
periode 
Renstra 
SKPD)
2021

Realisasi 
target 
kinerja 
hasil 

program 
dan 

keluaran 
kegiatan 
s/d tahun 

...... (tahun 
n-3)
2015

Target dan realisasi kinerja program 
dan keluaran kegiatan SKPD tahun 

.......(tahun lalu /n-2)
2016

Target program / 
kegiatan Renja  

SKPD tahun 
berjalan (tahun n-

1)
2017

Perkiraan realisasi capaian 
target program/kegiatan 

Renstra SKPD s/d dengan 
tahun ..... … (tahun 

berjalan/n-1) 
2017

Catatan

Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi 
(%)

realisasi 
capaian 

Tingkat 
capaian 

(%)

2 6 15 2 Fasilitasi 
Penyelesaian 
Permasalahan –
permasalahan 
Pengaduan 
Konsumen

Jumlah sengketa konsumen yang 
terselesaikan

--- 100% 100% 100% --- --- --- ---

2 6 15 3 Persentase Keberhasilan Fasilitasi 
Penyelesaian Permasalahan-
permasalahan Pengaduan 
Konsumen

--- --- --- ---

2 6 15 3 Peningkatan 
Pengawasan 
Peredaran 
Barang Dan Jasa

Jumlah lokasi peredaran barang 
yang diawasi

--- 100% 130,12% 130,12% --- --- --- ---

2 6 15 2 Persentase Keberhasilan 
Peningkatan Pengawasan 
Peredaran Barang Dan Jasa

--- --- --- --- ---

Pengawasan Alat 
Ukur Takar 
Timbang dan 
Perlengkapannya 
(UTTP)

Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP) yang 
diawasi

12 unit

2 6 15 5 Sosialisasi 
Perdagangan 
Luar Negeri

Jumlah UKM yang mengikuti 
sosialisasi kebijakan perdagangan
luar negeri

--- --- --- --- ---

2 6 15 1 Pelayanan UPTD 
Metrologi Legal

Persentase Keberhasilan Pelayanan 
UPTD Metrologi Legal

--- 100% 159,54% 159,54% --- --- --- ---

Waktu pelaksanaan pemeliharaan 
dan pengadaan 20 jenis pendukung 
pelayanan UPTD Metrologi Legal

--- 100%
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Kode Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ 
Kegiatan (output)

Target 
capaian 
kinerja 

Renstra SKPD 
Tahun 

........(akhir 
periode 
Renstra 
SKPD)
2021

Realisasi 
target 
kinerja 
hasil 

program 
dan 

keluaran 
kegiatan 
s/d tahun 

...... (tahun 
n-3)
2015

Target dan realisasi kinerja program 
dan keluaran kegiatan SKPD tahun 

.......(tahun lalu /n-2)
2016

Target program / 
kegiatan Renja  

SKPD tahun 
berjalan (tahun n-

1)
2017

Perkiraan realisasi capaian 
target program/kegiatan 

Renstra SKPD s/d dengan 
tahun ..... … (tahun 

berjalan/n-1) 
2017

Catatan

Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi 
(%)

realisasi 
capaian 

Tingkat 
capaian 

(%)

Pelayanan 
Ukuran Takar 
Timbang dan 
Perlengkapannya 
(UTTP) Tera/Tera 
Ulang

Jumlah alat UTTP yang dilayani 17696 unit

Pemeliharaan 
dan Penyediaan 
Sarana 
Prasarana 
Pendukung 
Pelayanan UPTD 
Metrologi legal

Jumlah Sarana Prasarana 
Pendukung Pelayanan UPTD 
Metrologi legal yang dipelihara dan 
disediakan

20 jenis

Penguatan 
Penggunaan 
Produk Dalam 
Negeri

Jumlah peserta kegiatan penguatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri

300 orang

Program 
Peningkatan 
Akses dan 
Distribusi 
Pangan

Tingkat frekuensi intervensi 
ketersediaan komoditas

15 
kali/kejadian

15 kali/kejadian

Stabilitasi harga 
Barang 
Kebutuhan Pokok 
dan Barang 
Penting

Jumlah kegiatan stabilisasi harga 
barang kebutuhan pokok dan penting 
lainnya yang diselenggarakan 
(Tingkat Stabilitas Harga Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting = rata-rata harga tahun ini 
dikurangi rata -rata tahun kemarin 
dibagi rata-rata tahun kemarin dikali 
100%)

110 kali 110 kali
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Kode Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ 
Kegiatan (output)

Target 
capaian 
kinerja 

Renstra SKPD 
Tahun 

........(akhir 
periode 
Renstra 
SKPD)
2021

Realisasi 
target 
kinerja 
hasil 

program 
dan 

keluaran 
kegiatan 
s/d tahun 

...... (tahun 
n-3)
2015

Target dan realisasi kinerja program 
dan keluaran kegiatan SKPD tahun 

.......(tahun lalu /n-2)
2016

Target program / 
kegiatan Renja  

SKPD tahun 
berjalan (tahun n-

1)
2017

Perkiraan realisasi capaian 
target program/kegiatan 

Renstra SKPD s/d dengan 
tahun ..... … (tahun 

berjalan/n-1) 
2017

Catatan

Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi 
(%)

realisasi 
capaian 

Tingkat 
capaian 

(%)

Penyusunan 
Laporan 
ketersediaan 
komoditas 
pangan

Jumlah dokumen laporan 
ketersediaan komoditas pangan 
yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

Program 
pengembangan 
hub dan simpul 
logistik untuk 
mendukung 
distribusi 
komoditas 
potensial

Persentase realisasi 
pengembangan hub dan simpul 
logistik

100% 25%

Tingkat kelengkapan data gudang 
terdaftar

100% 30%

Penyusunan 
Rencana 
Pengembangan 
Hub dan Simpul 
Logistik Untuk 
Mendukung 
Distribusi 
Komoditas 
Potensial di Kota 
Surabaya

Jumlah dokumen rencana 
pengembangan hub dan simpul 
logistik untuk mendukung distribusi 
komoditas potensial di Kota 
Surabaya yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

Pembinaan 
terhadap 
pengelolaan 
sarana distribusi 
perdagangan

Jumlah sarana distribusi 
perdagangan yang dibina

100 lembaga 100 lembaga
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Kode Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ 
Kegiatan (output)

Target 
capaian 
kinerja 

Renstra SKPD 
Tahun 

........(akhir 
periode 
Renstra 
SKPD)
2021

Realisasi 
target 
kinerja 
hasil 

program 
dan 

keluaran 
kegiatan 
s/d tahun 

...... (tahun 
n-3)
2015

Target dan realisasi kinerja program 
dan keluaran kegiatan SKPD tahun 

.......(tahun lalu /n-2)
2016

Target program / 
kegiatan Renja  

SKPD tahun 
berjalan (tahun n-

1)
2017

Perkiraan realisasi capaian 
target program/kegiatan 

Renstra SKPD s/d dengan 
tahun ..... … (tahun 

berjalan/n-1) 
2017

Catatan

Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi 
(%)

realisasi 
capaian 

Tingkat 
capaian 

(%)

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah

Persentase ketepatan waktu
penyusunan dan pelaporan 
Dokumen Perencanaan strategis 
dan/atau sektoral

100% 100%

Penyusunan dan 
Evaluasi 
Perencanaan 
Strategis

Jumlah dokumen penyusunan dan 
evaluasi perencanaan strategis

9 dokumen 9 dokumen

Program 
Perluasan 
Jangkauan 
Pemasaran

Persentase UMKM yang dapat 
meningkatkan aksesibilitas 
pemasaran produknya

60% 40%

Persentase sentra yang 
beroperasi secara optimal

80% 35%

Pengelolaan 
Sentra UMK 
Surabaya

Jumlah Sentra UMK Surabaya yang 
dikelola

4 lembaga 4 lembaga

Penyediaan 
Stand usaha di 
Mall

Jumlah stand usaha yang disediakan 2 lembaga 2 lembaga

Program 
Pemanfaatan
Rumah Kreatif 
dan 
Pengembangan 
Usaha Kreatif

Persentase individu/kelompok 
yang mengaplikasikan keahlian 
yang didapat dari proses 
pembelajaran di rumah kreatif 
desain dan fashion

9% 5%

Persentase rumah kreatif yang 
beroperasi

100% 43,75%
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Kode Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ 
Kegiatan (output)

Target 
capaian 
kinerja 

Renstra SKPD 
Tahun 

........(akhir 
periode 
Renstra 
SKPD)
2021

Realisasi 
target 
kinerja 
hasil 

program 
dan 

keluaran 
kegiatan 
s/d tahun 

...... (tahun 
n-3)
2015

Target dan realisasi kinerja program 
dan keluaran kegiatan SKPD tahun 

.......(tahun lalu /n-2)
2016

Target program / 
kegiatan Renja  

SKPD tahun 
berjalan (tahun n-

1)
2017

Perkiraan realisasi capaian 
target program/kegiatan 

Renstra SKPD s/d dengan 
tahun ..... … (tahun 

berjalan/n-1) 
2017

Catatan

Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi 
(%)

realisasi 
capaian 

Tingkat 
capaian 

(%)

Pengembangan 
Rumah Kreatif  

Jumlah rumah kreatif yang terkelola 2 lembaga 2 lembaga
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II.3 Hasil Evaluasi atas Capaian Program Tahun 2017 sampai dengan 

Triwulan II Tahun 2017

Pada Tahun  2017 Dinas Pedagangan mendapatkan mandat untuk 

menjalankan pencapaian kinerja sebagaimana tertuang pada dokumen 

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 dan Renstra Dinas Tahun 2016 -

2021 dan setiap tahunnya ditetapkan melalui dokumen Penetapan Kinerja 

Tahun 2017, dengan uraian program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan

2. Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung 

distribusi komoditas potensial

3. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Kedinasan

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

8. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran

9. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

Pencapaian dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.14
Realisasi Kinerja Dinas Perdagangan s.d Triwulan II Tahun 2017

N
o

Kode Urusan/Bida
ng Urusan 

Pemerintaha
n Daerah Dan 
Program/Keg

iatan

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcome)/ 
Kegiatan
(output)

Target  Renstra 
PD pada Tahun 

2021 (akhir 
periode Renstra 

PD)

Realisasi 
capaian 
kinerja 

Renstra PD 
s.d. Renja PD 

Tahun lalu 
(2016)

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja 

PD Tahun berjalan 
yang dievaluasi 

(2017)

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
PD yang 

dievaluasi (2017)

Tingkat Capaian 
Kinerja dan Realisasi 
Anggaran Renja PD 

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 
Renstra PD s/d 

tahun 2017 (akhir 
tahun pelaksanaan 

Renja PD Tahun 
2017)

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Realisasi Anggaran 
Renstra PD s/d 
Tahun 2017 (%)

Unit PD 
Penanggu
ng jawab

Ket.

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8+9 11=10/7x100% 12=6+10 13=12/5x100% 16 17

K Rp K Rp K Rp K** Rp * K ** Rp* K Rp K Rp K Rp K Rp

11212 URUSAN PENANAMAN MODAL

1 Program 
Pelayanan 
Perizinan 
dan Non 
Perizinan 

Persentas
e 
ketepatan 
waktu 
pelayanan 
perizinan 
dan non 
perizinan

80% 934.550.
226

0% 0 72% 638.310.3
79

80,17
%

122.888.3
72

81,56
%

251.026.9
43

80,86% 373.915
.315

112,31% 58,58% 80,86
%

373.915.31
5

101,08% 40,01% Bidang 
Pelayanan 

dan 
Pengawas

an

Pengawasan 
Perijinan di 
Bidang 
Perdagangan

Jumlah ijin 
di bidang 
perdagang
an yang 
diawasi

5357 
lemba

ga

934.550.
226

0% 0 1414
lemba

ga

638.310.3
79

260 122.888.3
72

390 251.026.9
43

650 373.915
.315

12,13% 58,58% 650 373.915.31
5

12,13% 40,01% Bidang 
Pelayanan 

dan 
Pengawasa

n

12206 URUSAN PERDAGANGAN

2 Program 
Peningkatan 
Akses dan 
Distribusi 
Pangan

Tingkat 
frekuensi 
intervensi 
ketersedia
an 
komoditas 

15 
kali/ 
kejadi
an

2.921.74
0.389

0% 0 15 
kali/ 
kejad
ian

1.995.587
.999

0% 40.901.88
6

0% 952.521.7
95

0% 993.423
.681

0% 49,78% 0 993.423.68
1

0,00% 34,00% Bidang 
Distribusi

Stabilitasi 
harga Barang 
Kebutuhan 
Pokok dan 
Barang 
Penting

Jumlah 
kegiatan 
stabilisasi 
harga 
barang 
kebutuhan 
pokok dan 
penting 
lainnya 
yang 
diselenggar
akan

110 
kali

2.526.55
0.195

0% 0 110 
kali

1.725.667
.779

128 39.878.38
6

80 866.877.8
69

208 906.756
.255

189,09% 52,55% 208 906.756.25
5

189,09% 35,89% Bidang 
Distribusi

Penyusunan 
Laporan 
ketersediaan 
komoditas 
pangan

Jumlah 
dokumen 
laporan 
ketersediaa
n 
komoditas 

1 
doku
men

395.190.
194

0% 0 1 
doku
men

269.920.2
20

0 1.023.500 0 85.643.92
6

0 86.667.
426

0 32,11% 0 86.667.426 0,00% 21,93% Bidang 
Distribusi
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N
o

Kode Urusan/Bida
ng Urusan 

Pemerintaha
n Daerah Dan 
Program/Keg

iatan

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcome)/ 
Kegiatan
(output)

Target  Renstra 
PD pada Tahun 

2021 (akhir 
periode Renstra 

PD)

Realisasi 
capaian 
kinerja 

Renstra PD 
s.d. Renja PD 

Tahun lalu 
(2016)

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja 

PD Tahun berjalan 
yang dievaluasi 

(2017)

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
PD yang 

dievaluasi (2017)

Tingkat Capaian 
Kinerja dan Realisasi 
Anggaran Renja PD 

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 
Renstra PD s/d 

tahun 2017 (akhir 
tahun pelaksanaan 

Renja PD Tahun 
2017)

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Realisasi Anggaran 
Renstra PD s/d 
Tahun 2017 (%)

Unit PD 
Penanggu
ng jawab

Ket.

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8+9 11=10/7x100% 12=6+10 13=12/5x100% 16 17

K Rp K Rp K Rp K** Rp * K ** Rp* K Rp K Rp K Rp K Rp

pangan 
yang 
disusun

3 Program 
Pengembang
an Hub dan 
Simpul 
Logistik 
untuk 
Mendukung 
Distribusi 
Komoditas 
Potensial 

Persentas
e realisasi 
pengemba
ngan hub 
dan simpul 
logistik

100% 543.645.
154

0% 0 25% 371.316.9
55

0,00
%

484.500 0% 139.250.1
09

0% 139.734
.609

0% 37,63% 0%     
139.734.60

9 

0,00% 25,70% Bidang 
Distribusi

Tingkat 
kelengkap
an data 
gudang 
terdaftar

100%       
864.902.

020 

0% 0 30% 590.739.7
17

0,00
%

       
62.004.69
5 

0%     
149.253.3

68 

0%     
211.258

.063 

0% 35,76% 0%     
211.258.06

3 

0,00% 24,43% Bidang 
Distribusi

Pembinaan 
terhadap 
pengelolaan 
sarana 
distribusi 
perdagangan

Jumlah 
sarana 
distribusi 
perdagang
an yang 
dibina

100 
lemba

ga

         
864.902.

020 

0% 0 100 
lemba

ga

590.739.7
17

50          
62.004.69
5 

0        
149.253.3

68 

50        
211.258

.063 

50,00% 35,76% 50        
211.258.06

3 

50,00% 24,43% Bidang 
Distribusi

Penyusunan 
Rencana 
Pengembang
an Hub dan 
Simpul 
Logistik Untuk 
Mendukung 
Distribusi 
Komoditas 
Potensial di 
Kota 
Surabaya

Jumlah 
dokumen 
rencana 
pengemban
gan hub 
dan simpul 
logistik 
untuk 
mendukung 
distribusi 
komoditas 
potensial di 
Kota 
Surabaya
yang 
disusun

1 
doku
men

         
543.645.

154 

0% 0 1 
doku
men

371.316.9
55

0               
484.500 

0        
139.250.1

09 

0        
139.734

.609 

0 37,63% 0        
139.734.60

9 

0,00% 25,70% Bidang 
Distribusi

4 Program 
Perluasan 
Jangkauan 
Pemasaran 

Persentas
e UMKM 
yang dapat 
meningkat
kan 
aksesibilit
as 
pemasaran 
produknya

60%
11.181.2
84.174 

0% 0 40% 7.636.967
.539

0   
1.362.491
.514 

0
1.188.651

.967 

0
2.551.1
43.481 

0 33,41% 0
2.551.143.4

81 

0,00% 22,82% Bidang 
Pemasara

n
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N
o

Kode Urusan/Bida
ng Urusan 

Pemerintaha
n Daerah Dan 
Program/Keg

iatan

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcome)/ 
Kegiatan
(output)

Target  Renstra 
PD pada Tahun 

2021 (akhir 
periode Renstra 

PD)

Realisasi 
capaian 
kinerja 

Renstra PD 
s.d. Renja PD 

Tahun lalu 
(2016)

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja 

PD Tahun berjalan 
yang dievaluasi 

(2017)

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
PD yang 

dievaluasi (2017)

Tingkat Capaian 
Kinerja dan Realisasi 
Anggaran Renja PD 

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 
Renstra PD s/d 

tahun 2017 (akhir 
tahun pelaksanaan 

Renja PD Tahun 
2017)

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Realisasi Anggaran 
Renstra PD s/d 
Tahun 2017 (%)

Unit PD 
Penanggu
ng jawab

Ket.

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8+9 11=10/7x100% 12=6+10 13=12/5x100% 16 17

K Rp K Rp K Rp K** Rp * K ** Rp* K Rp K Rp K Rp K Rp

Persentas
e sentra 
yang 
beroperasi 
secara 
optimal

80%    
4.140.93

5.489 

0% 0 35% 2.828.314
.657

0      
413.334.9
06 

0     
599.329.6

63 

0
1.012.6
64.569 

0 35,80% 0
1.012.664.5

69 

0,00% 24,45% Bidang 
Pemasara

n

Penyelenggar
an Promosi 
Produk Usaha 
Kecil

Jumlah 
event 
pameran 
yang diikuti

15 kali       
5.836.72

2.016 

126,3
6%

4.22
3.71
6.80

2

15 
kali

3.986.559
.672

2         
243.465.3
20 

5        
508.364.2

78 

7        
751.829

.598 

46,67% 18,86% 173,0
3%

    
4.975.546.4

00 

0,00% 85,25% Bidang 
Pemasaran

Fasilitasi 
Pembinaan 
UKM

Jumlah 
UKM yang 
difasilitasi 
pendampin
gan 
pengelolaa
n usaha

30 
orang

      
1.147.70

3.595 

0% 0 30 
orang

783.896.9
98

30 
orang

         
91.496.27
9 

30 
orang

       
164.236.3

00 

30 
orang

       
255.732

.579 

100% 32,62% 30 
orang

       
255.732.57

9 

100,00% 22,28% Bidang 
Pemasaran

Fasilitasi 
Sertifikasi 
Produk UKM

Jumlah 
UKM yang 
memperole
h fasilitasi 
sertifikasi 
produk

180 
orang

         
815.501.

253 

0% 0 180 
orang

556.998.3
29

37 
orang

         
63.448.34
5 

80 
orang

       
227.800.4

42 

117        
291.248

.787 

65,00% 52,29% 117        
291.248.78

7 

65,00% 35,71% Bidang 
Pemasaran

Pengelolaan 
Sentra UKM 
Surabaya

Jumlah 
Sentra 
UKM 
Surabaya 
yang 
dikelola

4 
lemba

ga

      
4.140.93

5.489 

0% 0 4 
lemba

ga

2.828.314
.657

4 
lemb
aga

        
413.334.9

06 

4 
lemba

ga

       
599.329.6

63 

4 
lembag

a

    
1.012.6
64.569 

100% 35,80% 4 
lemba

ga

    
1.012.664.5

69 

100,00% 24,45% Bidang 
Pemasaran

Pengembang
an UKM 
Potensi 
Ekspor

Jumlah 
dokumen 
pengemban
gan UKM 
Potensi 
Ekspor

1 
doku
men

         
414.878.

819 

0% 0 1 
doku
men

283.367.8
16

0               
266.000 

0         
42.052.95

3 

0         
42.318.

953 

0% 14,93% 0         
42.318.953 

0,00% 10,20% Bidang 
Pemasaran

Penyediaan 
Stand Usaha 
di Mall

Jumlah 
stand 
usaha yang 
disediakan

2 
lemba

ga

      
2.966.47

8.490 

0% 0 2 
lemba

ga

2.026.144
.724

2 
lemb
aga

        
963.815.5
70 

2 
lemba

ga

       
246.197.9

94 

2 
lembag

a

    
1.210.0
13.564 

100% 59,72% 0,00%     
1.210.013.5

64 

0,00% 40,79% Bidang 
Pemasaran

5 Program 
Perlindungan 
Konsumen 
dan 
Pengamanan 
Perdagangan 

Persentas
e temuan 
yang 
ditindaklan
juti

85%    
3.695.28

9.854 

0% 0 70% 2.523.932
.692

0      
285.640.4
96 

0     
755.984.5

61 

0
1.041.6
25.057 

0% 41,27% 0
1.041.625.0

57 

0,00% 28,19% Bidang 
Pelayanan 

dan 
Pengawas

an
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N
o

Kode Urusan/Bida
ng Urusan 

Pemerintaha
n Daerah Dan 
Program/Keg

iatan

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcome)/ 
Kegiatan
(output)

Target  Renstra 
PD pada Tahun 

2021 (akhir 
periode Renstra 

PD)

Realisasi 
capaian 
kinerja 

Renstra PD 
s.d. Renja PD 

Tahun lalu 
(2016)

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja 

PD Tahun berjalan 
yang dievaluasi 

(2017)

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
PD yang 

dievaluasi (2017)

Tingkat Capaian 
Kinerja dan Realisasi 
Anggaran Renja PD 

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 
Renstra PD s/d 

tahun 2017 (akhir 
tahun pelaksanaan 

Renja PD Tahun 
2017)

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Realisasi Anggaran 
Renstra PD s/d 
Tahun 2017 (%)

Unit PD 
Penanggu
ng jawab

Ket.

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8+9 11=10/7x100% 12=6+10 13=12/5x100% 16 17

K Rp K Rp K Rp K** Rp * K ** Rp* K Rp K Rp K Rp K Rp

Pengawasan 
Alat Ukur 
Takar 
Timbang dan 
Perlengkapan
nya (UTTP)

Jumlah Alat 
Ukur Takar 
Timbang 
dan 
Perlengkap
annya 
(UTTP) 
yang 
diawasi

12 
unit

         
433.974.

361 

0% 0 12 
unit

296.410.3
28

12 
unit

         
41.992.39
0 

12 unit        
147.347.3

73 

12 unit        
189.339

.763 

100% 63,88% 12 
unit

       
189.339.76

3 

100,00% 43,63% Bidang 
Pelayanan 

dan 
Pengawasa

n

Penguatan 
Penggunaan 
Produk Dalam 
Negeri

Jumlah 
peserta 
kegiatan 
penguatan 
Penggunaa
n Produk 
Dalam 
Negeri

300 
orang

         
284.733.

477 

0% 0 300 
orang

194.476.7
96

0            
2.057.000 

0        
96.957.68

4 

0         
99.014.

684 

0% 50,91% 0         
99.014.684 

0,00% 34,77% Bidang 
Pelayanan 

dan 
Pengawasa

n

Pelayanan 
Ukuran Takar 
Timbang dan 
Perlengkapan
nya (UTTP) 
Tera/Tera 
Ulang

Jumlah 
UTTP yang 
dilayani

17696 
unit

         
537.271.

805 

0% 0 17.69
6 unit

366.963.8
72

           
10.88

9 

         
53.541.96
0 

          
6.859 

       
221.954.6

33 

    
17.748 

       
275.496

.593 

100,29% 75,07% 17748        
275.496.59

3 

100,29% 51,28% UPTD 
Metrologi 

Legal

Pemeliharaan 
dan 
Penyediaan 
Sarana 
Prasarana 
Pendukung 
Pelayanan 
UPTD 
Metrologi 
legal

Jumlah 
Sarana 
Prasarana 
Pendukung 
Pelayanan 
UPTD 
Metrologi 
legal yang 
dipelihara 
dan 
disediakan

20 
jenis

      
2.439.31

0.211 

0% 0 20 
jenis

1.666.081
.696

20         
188.049.1
46 

20        
289.724.8

71 

20        
477.774

.017 

100% 28,68% 20        
477.774.01

7 

100,00% 19,59% UPTD 
Metrologi 

Legal

12202 URUSAN PARIWISATA

6 Program 
Pemanfaatan 
Rumah 
Kreatif dan 
Pengembang
an Usaha 
Kreatif 

Persentas
e 
individu/ke
lompok 
yang 
mengaplik
asikan 
keahlian 
yang 
didapat 
dari 
proses 

9%    
1.058.45
7.378 

0% 0 5% 722.940.6
31

0      
106.516.2
70 

0     
203.155.7
82 

0     
309.672
.052 

0% 42,84% 0     
309.672.05
2 

0,00% 29,26% Bidang 
Pemasara
n



68

N
o

Kode Urusan/Bida
ng Urusan 

Pemerintaha
n Daerah Dan 
Program/Keg

iatan

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcome)/ 
Kegiatan
(output)

Target  Renstra 
PD pada Tahun 

2021 (akhir 
periode Renstra 

PD)

Realisasi 
capaian 
kinerja 

Renstra PD 
s.d. Renja PD 

Tahun lalu 
(2016)

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja 

PD Tahun berjalan 
yang dievaluasi 

(2017)

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
PD yang 

dievaluasi (2017)

Tingkat Capaian 
Kinerja dan Realisasi 
Anggaran Renja PD 

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 
Renstra PD s/d 

tahun 2017 (akhir 
tahun pelaksanaan 

Renja PD Tahun 
2017)

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Realisasi Anggaran 
Renstra PD s/d 
Tahun 2017 (%)

Unit PD 
Penanggu
ng jawab

Ket.

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8+9 11=10/7x100% 12=6+10 13=12/5x100% 16 17

K Rp K Rp K Rp K** Rp * K ** Rp* K Rp K Rp K Rp K Rp

pembelajar
an di 
rumah 
kreatif 
desain dan 
fashion
Persentas
e rumah 
kreatif 
yang 
beroperasi

100% 0% 0 43,75
%

0 0 0                        
-

0                        
-

0,00% 0,00% Bidang 
Pemasara

n

Pengembang
an Rumah 
Kreatif

Jumlah 
rumah yang 
terkelola

2 
lemba
ga

      
1.058.45
7.378 

0% 0 2 
lemba

ga

722.940.6
31

2 
lemb
aga

        
106.516.2
70 

2 
lemba

ga

       
203.155.7

82 

2 
lembag

a

       
309.672

.052 

100% 42,84% 2 
lemba

ga

       
309.672.05

2 

100,00% 29,26% Bidang 
Pemasara

n

21201 URUSAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

7 Program 
Perencanaan 
Pembanguna
n Daerah

Ketepatan 
waktu 
penyusuna
n dan 
pelaporan 
Dokumen 
Perencana
an 
Strategis 
dan/atau 
sektoral

100%       
592.314.

129 

0% 0 100% 404.558.5
20

0          
3.900.000 

0     
177.782.2

71 

0        
181.682

.271 

0 44,91% 0     
181.682.27

1 

0,00% 30,67% Sekretariat

Penyusunan 
dan Evaluasi 
Perencanaan 
Strategis

Jumlah 
dokumen 
penyusuna
n dan 
evaluasi 
perencanaa
n strategis  

9 
doku
men

         
592.314.

129 

0% 0 9 
doku
men

404.558.5
20

1 
doku
men 
(LKj)

           
3.900.000 

4 
dokum

en 
(Renst

ra 
2016-
2021, 
Perkin 
2017, 
Renja 
Tahun 
2018,
SOP)

       
177.782.2

71 

5        
181.682

.271 

55,56% 44,91% 5        
181.682.27

1 

55,56% 30,67% Sekretariat

22202 URUSAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
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N
o

Kode Urusan/Bida
ng Urusan 

Pemerintaha
n Daerah Dan 
Program/Keg

iatan

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcome)/ 
Kegiatan
(output)

Target  Renstra 
PD pada Tahun 

2021 (akhir 
periode Renstra 

PD)

Realisasi 
capaian 
kinerja 

Renstra PD 
s.d. Renja PD 

Tahun lalu 
(2016)

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja 

PD Tahun berjalan 
yang dievaluasi 

(2017)

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
PD yang 

dievaluasi (2017)

Tingkat Capaian 
Kinerja dan Realisasi 
Anggaran Renja PD 

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 
Renstra PD s/d 

tahun 2017 (akhir 
tahun pelaksanaan 

Renja PD Tahun 
2017)

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Realisasi Anggaran 
Renstra PD s/d 
Tahun 2017 (%)

Unit PD 
Penanggu
ng jawab

Ket.

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8+9 11=10/7x100% 12=6+10 13=12/5x100% 16 17

K Rp K Rp K Rp K** Rp * K ** Rp* K Rp K Rp K Rp K Rp

8 Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Tingkat 
kepuasan 
pegawai 
terhadap 
pelayanan 
administra
si 
perkantora
n

80%    
3.946.35

5.197 

0% 0 72% 2.695.413
.699

100%      
689.688.2
56 

100%     
656.195.4

33 

200%     
1.345.8
83.689 

49,93% 2
1.345.883.6

89 

250,00% 34,10% Sekretariat

Penyediaan 
Barang dan 
Jasa 
Perkantoran 
Perangkat 
Daerah

Jumlah 
Jenis 
Barang dan 
Jasa 
Perkantora
n yang 
Disediakan

9 jenis       
3.946.35

5.197 

0% 0 9 
Jenis

2.695.413
.699

9         
689.688.2
56 

9        
656.195.4

33 

18     
1.345.8
83.689 

49,93% 18     
1.345.883.6

89 

200,00% 34,10% Sekretariat

9 Program 
Pembanguna
n dan 
Pengelolaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Kedinasan

Persentas
e sarana 
dan 
prasarana 
perkantora
n dalam 
kondisi 
baik

100%    
1.471.43

5.514 

0% 0 100% 1.005.010
.255

35,75
%

     
126.325.6
05 

9,18%     
424.681.3

19 

44,93%        
551.006

.924 

44,93% 54,83% 0,449
28

    
551.006.92

4 

44,93% 37,45% Sekretariat

Pengadaan 
dan 
Pemeliharaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Perkantoran

Jumlah unit 
sarana dan 
prasarana 
perkantora
n yang 
dikelola

207 
unit

      
1.471.43

5.514 

185,6
0%

1.59
1.52
7.73

7

207 
unit

1.005.010
.255

74 
unit

        
126.325.6
05 

19 unit        
424.681.3

19 

93        
551.006

.924 

44,93% 54,83%     
2.142.534.6

61 

145,61% Sekretariat



70

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

Dalam menyusun  Renja Dinas selain memperhatikan evaluasi capaian 

program tahun 2016 sampai dengan Triwulan II tahun 2017 juga 

memperhatikan isu – isu penting yang akan dihadapi Kota Surabaya pada 

Tahun 2018. Isu – isu penting yang akan dihadapi Kota Surabaya pada Tahun 

2018, dapat diuraikan sebagaimana berikut:

2.2.1 Urusan Pilihan - Perdagangan

Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan

Isu Strategis :

Upaya pengadaan untuk ketersediaan bahan pokok dan barang penting 

lainnya dalam kerangka menjaga stabilisasi harga 

Permasalahan :

1. Jaminan ketersediaan kebutuhan pangan dan bahan pokok

2. Kualitas pangan dan bahan pokok yang aman dan layak dikonsumsi 

masyarakat

3. Belum semua warga dapat mengakses pangan yang aman.

4. Pengawasan keamanan pangan belum berjalan dengan efektif

5. Ketersediaan beras dikelola oleh Bulog dan tidak ada data tersendiri 

untuk stok beras kota Surabaya (lumbung pangan lokal). Gudang 

Bulog terbagi ke dalam wilayah (divre). Kota Surabaya menjadi satu 

dengan Gresik dan Mojokerto

6. Kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kota Surabaya yang

berkaitan dengan pangan berbentuk Kantor. Bentuk kelembagaan 

tersebut tidak sepadan dengan urusan yang diemban.

Saran Pemecahan :

1. Menyusun konsep perencanaan yang integratif dan komprehensif 

terkait upaya menjaga ketersediaan komoditas pangan dan 

pengendalian harga barang penting dan bahan pokok lainnya.

2. Melaksanakan intervensi pasar sebagai upaya mempengaruhi harga 

pasar.
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2.2.2 Urusan Wajib – Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program perluasan jangkauan pemasaran UMK

Isu Strategis :

Upaya perluasan pemasaran produk UMK untuk menjangkau pasar 

global.

Permasalahan :

1. Minat calon tenaga kerja untuk berwirausaha

2. Jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil

3. Kompetensi dan daya saing pelaku usaha mikro

4. Intervensi pelayanan pemerintah kota Surabaya dalam 

pemerdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelompok terutama 

bagi masyarakat miskin dan pelaku UMKM belum sinkron serta 

belum ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas 

antara organisasi perangkat daerah yang satu dengan lainnya

5. Penyediaan infrastruktur yang mendukung perdagangan secara 

berkelanjutan

6. Perluasan jaringan pemasaran

7. Upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar 

domestik dan internasional

8. Keterbatasan UMKM untuk mengakses sumber permodalan

9. Pembangunan sentra bagi PKL kurang berdaya guna. Lokasi sentra 

yang jauh dari calon pembeli menjadi faktor yang menyebabkan PKL 

tidak menempati sentra yang telah disediakan Pemerintah Kota

10. Kurangnya jiwa enterpreneurship maupun pengetahuan manajemen 

usaha yang dimiliki pelaku UMKM, sehingga jenis usaha yang 

ditekuni seringkali tidak bertahan lama

13. Masih banyak UMKM di kota Surabaya yang belum memiliki omzet 

yang memadai dan memiliki daya saing

14. Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran 

masih terbatas

Saran Pemecahan :
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Peningkatan kegiatan promosi produk UMK melalui kegiatan pameran, 

pembuatan website dan penyusunan peta pasar.

2.2.3 Urusan Pilihan - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Rumah 

Kreatif

Isu Strategis :

Menumbuhkan  wirausaha baru dibidang industri kreatif melalui 

pemanfaatan dan pengembangan rumah kreatif.

Permasalahan :

1. Minat calon tenaga kerja untuk berwirausaha

2. Jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil

3. Kompetensi dan daya saing pelaku usaha mikro

4. Dukungan terhadap pengembangan usaha kreatif

5. Intervensi pelayanan pemerintah kota Surabaya dalam 

pemerdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelompok terutama 

bagi masyarakat miskin dan pelaku UMKM belum sinkron serta 

belum ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas 

antara organisasi perangkat daerah yang satu dengan lainnya

6. Penyediaan infrastruktur yang mendukung perdagangan secara 

berkelanjutan

7. Perluasan jaringan pemasaran

8. Upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar 

domestik dan internasional

9. Keterbatasan UMKM untuk mengakses sumber permodalan

10. Pembangunan sentra bagi PKL kurang berdaya guna. Lokasi sentra 

yang jauh dari calon pembeli menjadi faktor yang menyebabkan PKL 

tidak menempati sentra yang telah disediakan Pemerintah Kota

11. Kurangnya jiwa enterpreneurship maupun pengetahuan manajemen 

usaha yang dimiliki pelaku UMKM, sehingga jenis usaha yang 

ditekuni seringkali tidak bertahan lama
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12. Masih banyak UMKM di kota Surabaya yang belum memiliki omzet 

yang memadai dan memiliki daya saing

Saran Pemecahan :

Pemanfaatan secara optimal aset pemerintah kota Surabaya sebagai 

unit usaha yang produktif.

2.2.4 Urusan Wajib – Penanaman Modal

Program Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Isu Strategis :

Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan berbasis IT

Permasalahan :

Implementasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan secara online 

kurang optimal

Saran Pemecahan :

Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan secara online segera 

diimplementasikan.

2.2.5 Urusan Pilihan – Perdagangan

Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung 

distribusi komoditas potensial

Isu Strategis :

Pengembangan Kota Surabaya menjadi kota penyangga dan 

penghubung perdagangan komoditas potensial antar kota dan antar 

negara.

Permasalahan :

1. Kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok

2. Upaya pelindungan konsumen

3. Sinergitas peraturan pusat dan daerah

4. Implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum optimal
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5. Proses pengadaan dan perijinan lahan yang masih menjadi 

hambatan

6. Aktivitas perdagangan antar pulau dan nasional

7. Minat masyarakat terhadap produk domestik

8. Kondisi perdagangan dunia yang lesu berdampak pada 

menurunnya perdagadangan luar negeri di kota Surabaya

Saran Pemecahan :

1. Tersusunnya konsep perencanaan yang integratif dan komprehensif 

untuk pengembangan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

2. Tersedianya data informasi yang lengkap terkait komoditas potensial 

dari pengelola sarana distribusi perdagangan.

2.2.6 Urusan Pilihan – Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Isu Strategis :

Semakin berkembangnya kegiatan usaha yang menggunakan alat 

ukuran  takaran  timbangan dan perlengkapannya (UTTP)  perlu dijamin 

akurasi hasilnya. 

Permasalahan :

1. Kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok

2. Upaya pelindungan konsumen

3. Implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum optimal

4. Minat masyarakat terhadap produk domestik

Saran Pemecahan :

1. Meningkatkan intensitas dan efektifitas pelaksanaan pengawasan 

dengan penerapan tindakan terhadap Undang-Undang tentang 

perlindungan konsumen dan peraturan terkait kemetrologian. 

2. Penegakan fair trade melalui penyelenggaraan Pelayanan Tera –

Tera Ulang pada Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya 

(UTTP). 

3. Peningkatan tertib niaga di bidang perdagangan.
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2.2.7 Penunjang Urusan Pemerintahan - Perencanaan serta Penelitian 

dan Pengembangan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Isu Strategis :

Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan 

dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah 

Kota perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan 

daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang 

valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja seperti yang 

tertuang pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

Permasalahan :

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan 

manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi 

rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan 

dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam 

pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan 

tahunan.

Saran Pemecahan :

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program 

pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi 

rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk 

pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan 

pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara 

periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif 

menunjang pencapaian keberhasilan program.
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BAB   III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Kota 

Surabaya dalam RKPD 2018

Dengan memperhatikan isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

dinas serta Renstra Dinas Tahun 2016 – 2021 serta mengacu pada RKPD  

2018, maka Renja SKPD Tahun 2018 berisi sebagaimana  berikut :

Tabel 3.1
Tabel Visi,Misi ,Tujuan Sasaran SKPD sesuai RKPD 2018

Visi Walikota Misi Dinas Tujuan Sasaran

Surabaya Kota 
Sentosa Yang 
Berkarakter Dan 
Berdaya Saing 
Global Berbasis 
Ekologi

1. Meningkatkan ketersediaan 
konsumsi pangan 
masyarakat

Meningkatkan 
distribusi pangan

Menjaga ketersediaan 
komoditas pangan 
meliputi : beras

7. Membangun sistem 
manajemen city logistik 
melalui pemanfaatan 
informasi gudang

Peningkatan sistem 
manajemen city 
logistik

Meningkatnya Jumlah 
gudang terdaftar

8. Meningkatkan kualitas 
pelayanan publik di bidang 
perdagangan melalui 
penggunaan teknologi 
informasi

Meningkatkan tata 
kelola administrasi 
pemerintahan yang 
baik

1. Mengelola sarana 
dan prasarana serta 
administrasi 
perkantoran 
perangkat daerah

2. Melaksanakan 
kegiatan sesuai 
dengan perencanaan 
untuk mendukung 
keberhasilan 
Program

Meningkatkan 
kualitas pelayanan 
publik

1. Meningkatkan 
kualitas pelayanan 
publik di bidang 
perdagangan

2. Meningkatnya 
kepatuhan di bidang 
perdagangan

9. Meningkatkan Produktivitas 
UMK Kota Surabaya

Meningkatkan 
produktivitas UMKM 
sektor produksi
barang dan jasa 

1. Meningkatkan 
kapasitas produksi 
Usaha Mikro 

Meningkatkan 
pertumbuhan dan 
produktivitas pelaku
sektor usaha kreatif

2. Meningkatkan hasil 
karya individu / 
kelompok usaha 
kreatif desain dan 
fashion
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3.2    Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Renja SKPD

3.2.1 Visi , Misi Pelayanan SKPD

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang 

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi. Perwujudan 

visi tersebut bertolak dari permasalahan pembangunan yang dihadapi 

Kota Surabaya yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan 

diantaranya adalah :

1. Ketersediaan kebutuhan pangan dan bahan pokok

2. Pengembangan Surabaya sebagai Penghubung Perdagangan/Jasa 

Antar Pulau, Regional, Dan Internasional 

3. Peningkatan Kinerja dan Daya Saing Aktivitas Ekonomi Lokal 

Adapun Dinas Perdagangan Kota Surabaya menetapkan visi hingga 

tahun 2021 adalah: 

”HANDAL DALAM PENGELOLAAN URUSAN PERDAGANGAN”

Tabel 3.2
Perwujudan Visi

No. Perwujudan Visi Pokok-pokok Visi Pernyataan Visi

1. Handal Dalam Pengelolaan 
Urusan Perdagangan

Handal Dalam Pengelolaan 
Urusan Perdagangan

Handal Dalam Pengelolaan 
Urusan Perdagangan

Tabel 3.3
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi

Handal Dalam Pengelolaan 
Urusan Perdagangan

Handal Dalam Pengelolaan 
Urusan Perdagangan

Dinas Perdagangan handal 
dalam pengelolaan urusan di 
bidang Perdagangan

Perumusan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai 

penjabaran visi yang telah ditetapkan oleh instansi, yang dapat 

mendorong alokasi sumber daya yang akan diolah sehingga mempunyai 

kekuatan untuk mewujudkan visi.
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Tabel 3.4
Perwujudan Misi

No
.

Visi
Pokok-pokok 

visi

Stakeholder layanan

Misi
SKPD lain Pengguna layanan Pelaku Ekonomi Lainnya

(x)
Rincian 

misi
(√) Rincian misi (√) Rincian misi (x)

Rincian 
misi

1 Handal dalam 
pengelolaan 
urusan 
perdagangan

Handal dalam 
pengelolaan 
urusan 
perdagangan

Ingin mewujudkan 
SDM Kota 
Surabaya yang 
berkualitas melalui 
ketersediaan 
konsumsi pangan

Ingin 
mewujudkan 
Surabaya 
sebagai pusat 
penghubung 
perdagangan 
dan jasa antar 
pulau dan 
internasional

1. Meningkatkan 
ketersediaan 
konsumsi 
pangan 
masyarakat

2.Membangun
sistem 
manajemen city 
logistik melalui 
pemanfaatan 
informasi 
gudang

Ingin mewujudkan 
tata kelola 
pemerintahan 
yang baik di 
bidang 
perdagangan 

Ingin 
memantapkan 
daya saing 
ekonomi lokal, 
inovasi produk 
dan jasa serta 
pengembangan 
industri kreatif

3.Meningkatkan 
kualitas 
pelayanan publik 
di bidang 
perdagangan 
melalui 
penggunaan 
teknologi 
informasi

4.Meningkatkan
Produktivitas 
UMK Kota 
Surabaya

Misi Dinas Perdagangan Kota Surabaya adalah:

a. Meningkatkan ketersediaan konsumsi pangan masyarakat

Penjelasan:

Ketersediaan konsumsi pangan masyarakat dapat mendorong 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat karena masyarakat dapat 

terbebas dari kelangkaan atau terbatasnya konsumsi pangan 

masyarakat. Upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan guna 

meningkatkan ketersediaan konsumsi pangan masyarakat adalah 

dengan melakukan intervensi pasar melalui operasi pasar. 
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b. Membangun sistem manajemen city logistic melalui 

pemanfaatan informasi gudang

Penjelasan:

Membangun sistem manajemen city logistic dengan cara 

mengembangkan dan menerapkan konsep city logistic yang 

terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota 

baik skala regional, nasional, maupun internasional melalui 

pemanfaatan informasi gudang.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang 

perdagangan melalui penggunaan teknologi informasi

Penjelasan:

Pengelolaan urusan perdagangan baik menyangkut administrasi, 

perijinan dan non perijinan serta monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan telah didukung oleh penggunaan teknologi 

informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

akuntabel dan transparan, sehingga dampak positifnya dapat 

dirasakan oleh masyarakat.

d. Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) Kota 

Surabaya

Penjelasan :

Produktivitas UMK yang semakin meningkat akan mendorong 

usaiha menjadi berkelanjutan dan semakin berkembang di masa 

depan. Peningkatan produktivitas UMK membutuhkan dukungan 

beberapa aspek yaitu SDM, pemasaran, dan perbaikan manajemen 

usaha. Peran dinas dalam hal ini adalah sebagai fasilitator untuk 

menciptakan kemandirian UMK. 

3.2.2 Tujuan Strategis Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi 

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Dari analisa kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang 

dihadapi, prioritas Tujuan Dinas Perdagangan ditujukan pada hal-hal 

sebagai berikut:



80

1. Meningkatkan distribusi pangan;

2. Peningkatan sistem manajemen city logistic;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik ;

4. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik;

5. Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa;

6. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri 

kreatif.

3.2.3 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi 

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun 

waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang 

terukur. Dalam perumusan sasaran, harus benar-benar diperhatikan 

keterukuran dari indikator kinerja sasaran yang akan diukur.

Adapun Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perdagangan adalah:

1. Menjaga ketersediaan komoditas pangan meliputi : beras;

2. Meningkatnya jumlah gudang terdaftar;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bidang Perdagangan;

4. Meningkatnya kepatuhan di bidang perdagangan;

5. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran 

perangkat daerah;

6. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk 

mendukung keberhasilan program;

7. Meningkatkan kapasitas produksi usaha mikro;

8. Meningkatkan hasil karya individu / kelompok usaha kreatif desain 

dan fashion.
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Tabel 3.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO. TUJUAN INDIKATOR 
TUJUAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

SASARAN INDIKATOR 
SASARAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1

(2017)

2

(2018)

3

(2019)

4

(2020)

5

(2021)

1

(2017)

2

(2018)

3

(2019)

4

(2020)

5

(2021)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Meningkatkan 
distribusi 
pangan

Tingkat 
stabilitas harga 
komoditas 
pangan

92% 92% 93% 94% 95% Menjaga 
ketersediaan 
komoditas 
pangan meliputi : 
beras

Tingkat 
ketersediaan 
pangan (beras)

100% 100% 100% 100% 100%

2 Peningkatan 
sistem 
manajemen 
city logistik

Tingkat 
pertumbuhan 
ekonomi 
kategori 
transportasi 
dan 
pergudangan 
(untuk kategori 
gudang 
targetnya 
adalah 0.89%)

0.89% 0.89% 0.89% 0.89% 0.89% Meningkatnya 
jumlah gudang 
terdaftar

Akumulasi
jumlah gudang 
terdaftar yang 
masih berlaku

352 
TDG

362 
TDG

372 
TDG

382 
TDG

392 
TDG

3 Meningkatkan 
kualitas 
pelayanan 
publik

Nilai Kepuasan 
Masyarakat 
unit pelayanan 
perizinan dan 
non perizinan

76% 76% 76% 76% 76% Meningkatkan 
kualitas 
pelayanan publik 
di bidang 
perdagangan

Nilai Kepuasan 
Masyarakat 
unit pelayanan 
perizinan dan 
non perizinan 
di bidang 
perdagangan

76% 76% 76% 76% 76%

Meningkatnya 
kepatuhan di 
bidang 
perdagangan

Persentase 
tingkat 
kepatuhan di 
bidang 
perdagangan

80% 85% 90% 95% 95%
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NO. TUJUAN INDIKATOR 
TUJUAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

SASARAN INDIKATOR 
SASARAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1

(2017)

2

(2018)

3

(2019)

4

(2020)

5

(2021)

1

(2017)

2

(2018)

3

(2019)

4

(2020)

5

(2021)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Meningkatkan 
tata kelola 
administrasi 
pemerintahan 
yang baik

Tingkat 
Kepuasan 
Pelayanan 
Kedinasan

76% 77% 78% 79% 80% Mengelola sarana 
dan prasarana 
serta administrasi 
perkantoran 
perangkat daerah

Kinerja 
Pengelolaan 
Sarana, 
Prasarana, dan 
Administrasi 
Perkantoran 
Perangkat 
Daerah

100% 100% 100% 100% 100%

Indeks 
kepuasan 
SKPD 
terhadap 
pemenuhan 
kebutuhan 
sarana dan 
prasarana 
perkantoran

62% 64% 66% 68% 70%

Tingkat 
capaian 
keberhasilan 
pelaksanaan 
program

90.84% 91.53% 91.96% 92.56% 93.05% Melaksanakan 
kegiatan sesuai 
dengan 
perencanaan 
untuk mendukung 
keberhasilan 
Program

Persentase 
kesesuaian 
pelaksanaan 
Kegiatan 
terhadap 
parameter 
perencanaan 
pada 
Operational 
Plan

70% 75% 80% 85% 90%

4 Meningkatkan 
produktivitas 
UMKM sektor 
produksi 
barang dan 

Tingkat 
pertumbuhan 
produktivitas 
usaha mikro 
sektor 

15% 19% 23% 27% 31% Meningkatkan 
kapasitas 
produksi Usaha 
Mikro

Persentase 
peningkatan 
kapasitas 
produksi

13% 15% 17% 19% 21%
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NO. TUJUAN INDIKATOR 
TUJUAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

SASARAN INDIKATOR 
SASARAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1

(2017)

2

(2018)

3

(2019)

4

(2020)

5

(2021)

1

(2017)

2

(2018)

3

(2019)

4

(2020)

5

(2021)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

jasa produksi 
barang dan 
jasa

Meningkatkan 
pertumbuhan 
dan 
produktivitas 
pelaku sektor 
industri kreatif

Tingkat 
pertumbuhan 
pelaku usaha 
kreatif

4% 5% 6% 7% 8% meningkatkan 
hasil karya 
individu / 
kelompok usaha 
kreatif desain dan 
fashion

pelaku usaha 
kreatif yang 
dapat 
menghasilkan 
karya desain
dan fashion

5% 10% 15% 20% 25%
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Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan Kota Surabaya

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 

untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan Kebijakan adalah 

arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai 

tujuan.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 5 (lima) 

tahun ke depan, dibutuhkan strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan

Kota Surabaya yang mengacu kepada visi dan misi yang telah 

ditetapkan. Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya akan menjadi 

dasar untuk perumusan program dan kegiatan termasuk program 

prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas 

Perdagangan Kota Surabaya.

Strategi Dinas Perdagangan Kota Surabaya ditetapkan sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan pelaporan harga kebutuhan pokok dan 

penting lainnya serta melakukan operasi pasar.

2. Melakukan pembinaan dan pengelolaan teritib administrasi 

pencatatan administrasi gudang 

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha di Bidang 

Perdagangan

4. Pengawasan UTTP

5. Memberikan layanan perizinan dan non perijinan berbasis teknologi 

informasi

6. Melakukan pendampingan dan pemantauan proses produksi hingga 

pemasaran produk UMK secara berkesinambungan

Kebijakan Dinas Perdagangan Kota Surabaya ditetapkan sebagai 

berikut:

1. Melakukan operasi pasar sebagai respon atas terjadinya kenaikan 

harga dan/atau sebagai antisipasi potensi kenaikan harga.

2. Menyusun database gudang
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3. Melakukan tindak lanjut terhadap pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran

4. Menyusun database potensi UTTP dan memperbaharui secara 

berkala

5. Mengedepankan kecepatan dan ketepatan pelayanan

6. Pengkategorian kualifikasi UMK untuk memudahkan standarisasi 

pembinaan dan pengawasan serta memastikan pemenuhan terhadap 

persyaratan bagi UKM yang didampingi dan dibina

3.3      Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk 

mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Melalui 

penetapan program dan kegiatan diharapkan permasalahan-

permasalahan yang telah diidentifikasi dapat ditindaklanjuti dan 

diselesaikan. 

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, 

yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran 

dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya 

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, 

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

bentuk barang/jasa. 

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau 

kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau 

dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program 

atau kegiatan.
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Adapun tabel Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 

2018 tercantum dalam tabel 3.6 sesuai RKPD Tahun 2018.

TABEL 3.6

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018

Dinas Perdagangan

No Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Lokasi
Target 

Capaian 
Kinerja

Kebutuhan Dana 
/ Pagu Indikatif

Sumber 
Dana

1 2 3 4 5 6 7

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR -PENANAMAN MODAL
I.1 Program Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan
Persentase ketepatan 
waktu pelayanan 
perizinan dan non 
perizinan

74% 843.495.025 APBD

II.1 Pengawasan Perijinan di 
Bidang Perdagangan

Jumlah usaha di
bidang perdagangan 
yang diawasi 
perijinannya

Lokasi 
tempat 
usaha/per
usahaan 
yang 
sudah 
memiliki 
izin di 
Kota 
Surabaya

1.491 
perusahaan

843.495.025 APBD

URUSAN PILIHAN-NON PELAYANAN DASAR-PARIWISATA
I.2 Program Pemanfaatan 

Rumah Kreatif dan 
Pengembangan Usaha 
Kreatif

Persentase 
individu/kelompok 
yang 
mengaplikasikan 
keahlian yang 
didapat dari proses 
pembelajaran di 
rumah kreatif desain 
dan fashion

6% 1.123.626.235 APBD

Persentase rumah 
kreatif yang 
beroperasi

62,50%

II.2 Pengelolaan Rumah Kreatif  Jumlah rumah kreatif 
yang dikelola

Rumah 
Kreatif 
(Kupang 
Gunung 
Timur I 
No. 20-22) 
dan 
Rumah 
Batik 
(Putat 
Jaya Barat 
VIII B/31)

2 bangunan 893.626.595 APBD

II.3 Pembinaan dan Fasilitasi 
Pemasaran Rumah Kreatif

Jumlah UKM yang 
dibina dan difasilitasi

Rumah 
Kreatif 
(Kupang 
Gunung 
Timur I 
No. 20-22) 

412 orang 229.999.640 APBD
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No Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Lokasi
Target 

Capaian 
Kinerja

Kebutuhan Dana 
/ Pagu Indikatif

Sumber 
Dana

1 2 3 4 5 6 7
dan 
Rumah 
Batik 
(Putat 
Jaya Barat 
VIII B/31)

URUSAN PILIHAN-NON PELAYANAN DASAR-PERDAGANGAN
I.3 Program Peningkatan Akses 

dan Distribusi Pangan
Tingkat frekuensi 
intervensi 
ketersediaan 
komoditas

Surabaya 15 kali / 
kejadian

2.174.082.230 APBD

II.4 Stabilitasi harga Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting

Jumlah kegiatan 
stabilisasi harga 
barang kebutuhan 
pokok dan penting 
lainnya yang 
diselenggarakan

10 lokasi 
diwilayah 
Kota 
Surabaya

164 kali 1.784.063.720 APBD

II.5 Penyusunan Informasi 
Distribusi Perdagangan Kota 

Jumlah dokumen 
informasi distribusi 
perdagangan yang 
disusun

Kantor 
Dinas 
Perdagan
gan Kota 
Surabaya

1 dokumen 390.018.510 APBD

I.4 Program pengembangan hub 
dan simpul logistik untuk 
mendukung distribusi 
komoditas potensial

Persentase realisasi 
pengembangan hub 
dan simpul logistik

75% 1.086.610.014 APBD

Tingkat kelengkapan 
data gudang terdaftar

50% APBD

II.6 Penyusunan Kajian 
Pendukung Implementasi 
Rencana Pengembangan Hub 
dan Simpul Logistik

Jumlah dokumen 
kajian pendukung 
implementasi rencana 
pengembangan hub 
dan simpul logistik 
yang disusun

Kantor 
Dinas 
Perdagan
gan

2 dokumen 499.505.800 APBD

II.7 Pembinaan terhadap 
pengelola distribusi 
perdagangan

Jumlah pelaku usaha 
distribusi 
perdagangan yang 
dibina

Kantor 
Dinas 
Perdagan
gan dan 
lokasi 
pelaku 
usaha

254 
lembaga

587.104.214 APBD

I.5 Program Perlindungan 
Konsumen dan Pengamanan 
Perdagangan

Persentase temuan 
yang ditindaklanjuti

75% 3.352.411.394 APBD

II.8 Operasional UPTD Metrologi 
legal

Jumlah sarana 
pendukung pelayanan 
UPTD Metrologi Legal 
yang dipelihara dan 
disediakan 

Kantor 
UPTD 
Metrologi 
Legal Kota 
Surabaya

100 item 2.006.961.184 APBD

II.9 Pelayanan Ukuran Takar 
Timbang dan 
Perlengkapannya (UTTP) 
Tera/Tera Ulang

Jumlah UTTP yang 
dilayani

Lokasi 
UTTP, 
kantor 
UPTD 
Metrologi 
Legal, dan 
Pasar/Kec

22.484 unit 596.786.875 APBD
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No Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Lokasi
Target 

Capaian 
Kinerja

Kebutuhan Dana 
/ Pagu Indikatif

Sumber 
Dana

1 2 3 4 5 6 7
amatan

II.10 Pengawasan Alat Ukur Takar 
Timbang dan 
Perlengkapannya (UTTP)

Jumlah Alat Ukur 
Takar Timbang dan 
Perlengkapannya 
(UTTP) yang diawasi

Lokasi 
UTTP, 
kantor 
UPTD 
Metrologi 
Legal, dan 
Pasar/Kec
amatan

1.800 unit 443.070.025 APBD

  
II.11

Penguatan Penggunaan 
Produk Dalam Negeri

Jumlah peserta 
Penguatan 
Penggunaan Produk 
Dalam Negeri

SLTA di 
Kota 
Surabaya 
yang telah 
mendapat 
persetuju
an dari 
Dinas 
Pendidika
n Propinsi 
Jawa 
Timur

300 orang 305.593.310 APBD

I.6 Program Perluasan 
Jangkauan Pemasaran

Persentase UMKM 
yang dapat 
meningkatkan 
aksesibilitas 
pemasaran 
produknya

50% 11.163.262.209 APBD

Persentase sentra 
yang beroperasi 
secara optimal

50%

II.12 Penyelenggaran promosi 
produk usaha kecil

Jumlah event 
pameran yang diikuti

Jakarta, 
Surabaya, 
Daerah 
wilayah 
Propinsi 
Jawa 
Timur, 
Luar Jawa 
(Sumatra, 
kalimanta
n, 
Sulawesi)

15 kali 4.601.514.881 APBD

II.13 Fasilitasi Pembinaan UKM Jumlah UKM yang 
difasilitasi 
pengelolaan usaha

Kantor 
Dinas 
Perdagan
gan Kota 
Surabaya

80 orang 585.743.388 APBD

II.14 Fasilitasi sertifikasi produk 
UKM

Jumlah UKM yang 
memperoleh fasilitasi 
sertifikasi produk

Kantor 
Dinas 
Perdagan
gan Kota 
Surabaya

200 
lembaga

547.939.000 APBD

II.15 Pengelolaan Sentra UKM 
Surabaya

Jumlah Sentra UKM 
Surabaya yang 
dikelola

Sentra 
UKM yang 
dikelola 

3 lokasi 3.386.993.251 APBD



89

No Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Lokasi
Target 

Capaian 
Kinerja

Kebutuhan Dana 
/ Pagu Indikatif

Sumber 
Dana

1 2 3 4 5 6 7
oleh Dinas 
Perdagan
gan

II.16 Penyediaan Stand usaha di 
Mall

Jumlah lokasi yang 
disediakan untuk 
stand UKM

Mall di 
Surabaya

2 lokasi 2.041.071.689 APBD

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN – PERENCANAAN SERTA PENELITIAN
I.7 Program Perencanaan 

Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan 
waktu
penyusunan dan 
pelaporan Dokumen 
Perencanaan 
strategis dan/atau 
sektoral

100% 192.363.500 APBD

II.17 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat 
Daerah

Jumlah Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Perangkat 
Daerah yang disusun

Kantor 
Dinas 
Perdagan
gangan 
Kota 
Surabaya

8 dokumen 192.363.500 APBD

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN - SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
I.8 Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan 
pegawai terhadap 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran

74% 4.450.326.343 APBD

II.18 Penyediaan Barang Dan Jasa 
Perkantoran Perangkat 
Daerah

Persentase 
ketersediaan barang 
dan Jasa Perkantoran 

Kantor 
Dinas 
Perdagan
gangan 
Kota 
Surabaya

100% 4.450.326.343 APBD

I.9 Program Pembangunan dan 
Pengelolaan Sarana dan 
Prasarana Kedinasan

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana 
dan prasarana 
perkantoran

100% 1.458.869.909 APBD

II.19 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Jumlah unit sarana 
perkantoran yang 
dipelihara dan 
diadakan

Kantor 
Dinas 
Perdagan
gangan 
Kota 
Surabaya

1.057 unit 1.458.869.909 APBD

TOTAL 25.845.046.859

Sumber : Perwali Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 
2018









BAB II

ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN SKPD DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU


II.1  
Analisis Gambaran Pelayanan SKPD 


II.1.1 
Analisis kondisi dan rencana tata ruang wilayah 


Aspek penataan ruang dan wilayah dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 yang berhubungan dengan bidang perdagangan adalah strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa


Perdagangan


Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dilakukan dengan:


a. Mengembangkan pusat perbelanjaan secara terintegrasi dalam skala unit pengembangan, koridor dan kawasan


b. Mengembangkan dan merevitalisasi pasar tradisional


c. Mengembangkan toko modern dalam tingkat unit lingkungan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan ketentuan yang berlaku


d. Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa serta usaha perdagangan maupun jasa komersial lainnya pada setiap unit pengembangan


Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan berdasarkan:


· Jenis perdagangan dan jasa, meliputi:


- Pasar tradisional, tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya dan diarahkan pada pusat-pusat permukiman kota


- Pusat perbelanjaan, meliputi: 


- pengembangan pada masing-masing pusat Unit Pengembangan, 


- pengembangan secara koridor pada sepanjang Jl. Mayjend Sungkono, Jl. Mulyosari, Jl. Kutisari, Jl. Ngagel – Pucang, Jl. Kertajaya, Jl. A. Yani, jalan lingkar luar barat dan lingkar dalam barat, Jl. Kalianak, J. Darmawangsa, Jl. HR Muhammad


- pengambangan di Unit Pengembangan VIII Dukuh Pakis


- Toko modern, serta usaha perdagangan maupun usaha jasa komersial lainnya meliputi pelayanan perdagangan dan jasa di tingkat unit pengembangan dan lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah dengan memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, serta usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah bersangkutan


· Skala pelayanan, meliputi:


- Skala pelayanan nasional dan internasional, yang dilakukan secara terintegrasi meliputi: Unit Pengembangan III Tambak Wedi, Unit Pengembangan V Tanjung Perak, dan Unit Pengembangan VI Tunjungan


- Skala pelayanan regional dan kota, meliputi: Unit Pengembangan II Kertajaya, Unit Pengembangan VIII Dukuh Pakis, dan Unit Pengembangan XI Tambak Osowilangun


- Unit Pengembangan dan lingkungan, tersebar pada setiap Unit Pengembangan dan pusat unit lingkungan


Upaya pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dilakukan dengan:


a. Mengembangkan pusat perbelanjaan yang terpadu dengan pusat jasa melalui konsep wisata belanja;


b. Melakukan pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional;

c. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep super blok dan/atau multi fungsi;


d. Mengembangkan usaha perdagangan maupun usaha jasa komersial lainnya yang tersebar di Kota Surabaya;


e. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang terpadu yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum yang penyediaannya menjadi kewajiban pengembang/pelaksana pembangunan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan


f. Meningkatkan peran masyarakat/pengembang untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah


II.1.2  Analisis terkait tugas dan fungsi pelayanan SKPD


II.1.2.1  Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Surabaya, tugas pokok dan fungsi serta gambaran Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Surabaya adalah sebagai berikut:


TUGAS POKOK


Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.


FUNGSI


a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;


b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;


c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas;


d. Pengelolaan ketatausahaan dinas; dan


e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI


Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Surabaya terdiri dari:


1. Kepala Dinas


2. Sekretaris, dalam menjalankan tugas dibantu oleh:


2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan


3. Kepala Bidang Distribusi, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh:


3.1. 
Kepala Seksi Pengendalian Distribusi

3.2. 
Kepala Seksi Sarana Distribusi dan Logistik

4. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengawasan, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh:


4.1. 
Kepala Seksi Penggunaan Produk dan Pengawasan

4.2. 
Kepala Seksi Pelayanan

5. Kepala Bidang Pemasaran, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh:


5.1. 
Kepala Seksi Promosi


5.2. 
Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Promosi

6. Kepala UPTD Metrologi Legal, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh:


6.1. 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha


6.2. 
Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1


Bagan Organisasi Dinas Perdagangan Kota Surabaya 




Penjabaran tugas masing-masing unit kerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut:


a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;


b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;


c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;


d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;


e. pelaksanaan pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah;


f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol;


g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;


h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;


i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;


j. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;


k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;


l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;


m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:


a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan perundang-undangan;


b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;


c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;


d. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;


e. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol;


f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;


g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;


h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;


i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;


j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:


a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;


b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;


c. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan administrasi Barang Milik Daerah;


d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang distribusi yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Distribusi sebagai berikut:


a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;


b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan distributor/agen barang/jasa di wilayah Daerah;


c. pelaksanaan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Daerah;


d. pelaksanaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;


e. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (Produsen, Distributor, Sub Distributor, Agen, Sub Agen, Grosir, Perkulakan, Pengecer);


f. pelaksanaan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;


g. pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah;


h. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;


i. pelaksanaan pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah Daerah;


j. pelaksanaan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan bakar Minyak (BBM) serta melakukan Analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Daerah;


k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin sarana perdagangandi wilayah Daerah;


l. pelaksanaan perencanaan sarana distribusi perdagangan;


m. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (Gudang, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pasar Rakyat);


n. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;


o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengendalian Distribusi mempunyai fungsi:


a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan distributor/agen barang/jasa di wilayah Daerah;


b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Daerah;


c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;


d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah;


e. menyiapkan bahan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;


f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana Distribusi dan Logistik mempunyai fungsi:


a. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin sarana perdagangan di wilayah Daerah;


b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan sarana distribusi perdagangan;


c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (Gudang, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pasar Rakyat);


d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;


e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (Produsen, Distributor, Sub Distributor, Agen, Sub Agen, Grosir, Perkulakan, Pengecer);


f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah Daerah;


g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan bakar Minyak (BBM) serta melakukan Analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Daerah;


h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan dan Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan dan pengawasan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Pelayanan dan Pengawasan sebagai berikut:


a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/ non perizinan/ rekomendasi sesuai bidangnya;


b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman);


c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelebelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota;


d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;


e. pelaksanaan pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML (Undang - Undang Metrologi Legal);


f. pelaksanaan pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan pelaporan hasil pengawasan;


g. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;


h. pelaksanaan penerbitan surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar rakyat (IUP2R), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Swalayan ( IUTS);


i. pelaksanaan penerbitan Surat Izin Pameran Dagang, Konvensi dan Seminar Dagang;


j. pelaksanaan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:


1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;


2) penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan


3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.


k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan non perizinan (rekomendasi) di Bidang Perdagangan skala kota;


l. pelaksanaan pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman);


m. pelaksanaan rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;


n. pelaksanaan penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota;


o. pelaksanaan pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;


p. pelaksanaan penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);


q. pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal (bagi kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);


r. pelaksanaan penyelenggaraan kampanye pencitraan Produk skala Daerah;


s. pelaksanaan penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala Daerah;


t. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;


u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penggunaan Produk dan Pengawasan mempunyai fungsi:


a. melaksanakanpembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman);


b. melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi,pengemasan dan pelebelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;


c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;


d. melaksanakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML;


e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di Bidang Perdagangan skala kota;


f. melaksanakan pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan pelaporan hasil pengawasan;


g. melaksanakan penyelenggaraan kampanye pencitraan Produk skala Kota


h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:


a. melaksanakan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;


b. melaksanakan penerbitan surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar rakyat (IUP2R), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);


c. melaksanakan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:


1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;


2. penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan


3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.


d. melaksanakan penerbitan Surat Izin Pameran Dagang, Konvensi dan Seminar Dagang;


e. melaksanakan pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman);

f. melaksanakan rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;

g. melaksanakan penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota (bagi impor);


h. melaksanakan pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;


i. melaksanakan penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);


j. melaksanakan penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota;


k. melaksanakan penerbitan surat keterangan asal (bagi kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);


l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Bidang Pemasaran

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemasaran yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Rincian tugas Bidang Pemasaran sebagai berikut:


a. melaksanakan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;


b. penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang Pemasaran;


c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemasaran;


d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemasaran;


e. pengawasan dan pengendalian di Bidang Pemasaran;


f. pelaksanaan dan pelaporan informasi pemasaran skala nasional;


g. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang;


h. pelaksanaan pembinaan UKM;


i. penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang Sarana dan Prasarana Promosi;


j. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sarana dan Prasarana Promosi;


k. koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Sarana dan Prasarana Promosi;


l. pengawasan dan pengendalian di Bidang Sarana dan Prasarana Promosi;


m. pelaksanaan pengelolaan dan peningkatan optimalisasi pemasaran di Sentra;


n. pengembangan metode pemasaran bagi pelaku usaha skala kota;


o. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;


p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Seksi Promosi mempunyai fungsi:


a. menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang Promosi;


b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Promosi;


c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Promosi;


d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di Bidang Promosi;


e. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelaporan informasi pemasaran skala nasional;


f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang;


g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan UKM;


h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Sarana Promosi mempunyai fungsi:


a. menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaansarana dan prasarana promosi;


b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan sarana dan prasarana promosi;


c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengelolaan sarana dan prasarana promosi;


d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan sarana dan prasaranapromosi;


e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan peningkatan optimalisasi pemasaran di Sentra;


f. menyiapkan bahan pengembangan metode pemasaran bagi pelaku usaha skala kota;


g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya, susunan organisasi berserta tugas dan fungsi UPTD Metrologi Legal adalah sebagai berikut :


Gambar 2.2


Bagan Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal


pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya




UPTD Metrologi Legal


UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang  pelayanan  tera/tera  ulang  alat -alat  ukur,  takar,  timbang  dan perlengkapannya, ketatausahaan UPTD serta pelayanan kemetrologian legal lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya UPTD mempunyai fungsi:


a. pelaksanaan penyusunan rencana program; 


b. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang; 


c. pelaksanaan  operasional metrologi legal; 


d. pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat Ukur,Takar,Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);


e. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke Kas Umum Daerah;


f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;


g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 


h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:


a. menyusun perencanaan dan kegiatan operasional;


b. melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan;


c. melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban;


d. melaksanakan administrasi kepegawaian;


e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;


f. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;


g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.1.1.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan Kota Surabaya


A. Susunan Kepegawaian:


Komposisi Pegawai


Jumlah PNS pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya per Juni 2017 sebanyak 96 orang, dengan rincian sebagai berikut:


a. Kepala Dinas





: 1 Orang


b. Sekretariat






: 13 Orang


c. Bidang Distribusi





: 21 Orang


d. Bidang Pelayanan dan Pengawasan


: 19 Orang


e. Bidang Pemasaran




: 16 Orang


f.  UPTD Metrologi Legal




: 26 Orang


B. Aset


Aset Dinas Perdagangan Kota Surabaya adalah inventaris yang tercatat dalam kepemilikan Dinas yang terdiri dari kendaraan roda empat dan roda dua, alat standar ukur (tera), sarana dan prasarana penunjang lainnya.


II.1.2 
      Analisis kondisi pelayanan SKPD


II.1.2a 
Hal-hal positif yang sudah berhasil ditingkatkan oleh SKPD


Sesuai dengan tugas visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Surabaya serta tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam Renstra SKPD tahun 2016-2021 sebagai berikut :


Tabel 2.1


Kinerja Pelayanan Dinas tahun 2016

		NO.

		SASARAN

		PROGRAM

		INDIKATOR


PROGRAM

		TARGET

		REALISASI

		CAPAIAN



		1.

		Meningkatkan kapasitas produksi Usaha Mikro

		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

		Akumulasi volume usaha kecil menengah binaan

		Rp. 68.555 Juta

		Rp. 69.398.186.600

		101.23%



		

		

		

		Persentase peningkatan volume usaha Kecil menengah binaan

		10%

		31.24%

		312.40%



		2.

		Menurunnya jumlah pelanggaran di bidang perdagangan

		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

		Persentase Peningkatan Jumlah tempat usaha perdagangan yang tertib ukur

		15%

		22,03%

		146.87%



		

		

		

		Persentase Peningkatan jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Tertib ukur

		3%

		29,05%

		968.33%



		3.

		Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

		Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

		70%

		74,46%

		114.62%



		

		

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

		Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

		70%

		68,77%

		98,24%





Sasaran 1:


Meningkatkan kapasitas produksi Usaha Mikro 


Indikator:


Persentase peningkatan kapasitas produksi 


Program: Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
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Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah beserta target kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 


Tabel 2.2


Target dan Relaisasi Kinerja Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Kegiatan Tahun Anggaran 2016

		NO.

		KEGIATAN

		TARGET 

		REALISASI

		CAPAIAN



		1.

		Fasilitasi Pengembangan UKM

		100%

		78.85%

		78.85%



		

		

		Rp. 2.316.225.450

		Rp. 2.161.371.547

		93.31%



		2.

		Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan

		100%

		99.32%

		99.32%



		

		

		Rp.  765.819.714

		Rp. 695.876.384

		90.87%



		3.

		Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri

		100%

		126.36%

		126.36%



		

		

		Rp. 4.624.273.386

		Rp. 4.223.716.802

		91.34%



		4.

		Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian

		100%

		100%

		100%



		

		

		Rp. 1.419.137.444

		Rp. 1.374.974.891

		96.89%



		5.

		Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra

		100%

		103.82%

		103.82%



		

		

		Rp. 1.464.255.228

		Rp. 1.353.275.251

		92.42%



		6.

		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah

		100%

		100%

		100%



		

		

		Rp. 1.753.699.463

		Rp. 1.560.323.952

		88.97%





Sasaran 2:


Menurunnya jumlah pelanggaran di bidang perdagangan 


Indikator:


Persentase penurunan jumlah pelanggaran di bidang perdagangan 


Program:


Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Kegiatan:


Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan beserta target kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:


Tabel 2.3

Target dan Realisasi Kinerja Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

		NO.

		KEGIATAN

		TARGET

		REALISASI

		CAPAIAN



		1.

		Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa

		100%

		130.12%

		130.12%



		

		

		Rp. 804.918.919

		Rp. 692.600.427

		86.05%



		2.

		Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen

		100%

		100%

		100%



		

		

		Rp. 464.481.929

		Rp. 404.337.084

		87.05%



		3.

		Pelayanan UPTD Metrologi Legal

		100%

		159.64%

		159.64%



		

		

		Rp. 1.892.855.193

		Rp. 1.256.453.208

		66.38%





Sasaran 3:


Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah 


Indikator:


Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah


Program:


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:


Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur beserta target dan realisasi kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Target dan Realisasi Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2016

		NO.

		KEGIATAN

		TARGET

		REALISASI

		CAPAIAN



		1.

		Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

		100%

		93.36%

		93.36%



		

		

		Rp. 1.709.864.679

		Rp. 1.475.082.455

		86.27%



		2.

		Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

		100%

		185.60%

		185.60%



		

		

		Rp. 1.755.398.001

		Rp. 1.591.527.737

		90.66%





II.1.2b 
Masalah dan tantangan yang dihadapi terkait pelayanan oleh SKPD


Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya untuk 5 (lima) tahun ke depan harus mampu menjawab masalah dan tantangan terkait tugas dan fungsi Dinas. Adapun masalah dan tantangan di bidang perdagangan yang akan dihadapi oleh Dinas antara lain sebagai berikut:

Pangan :

- Ketersediaan kebutuhan pangan dan bahan pokok


Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :


- Minat warga usia produktif untuk berwirausaha 


- Kompetensi dan daya saing pelaku usaha mikro 

- Dukungan terhadap pengembangan usaha kreatif;

Perdagangan

- Ketersediaan stok dan disparitas harga bahan pokok;


- Upaya perlindungan konsumen dalam hal ketepatan UTTP.

- Perluasan jaringan pemasaran

- Upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik

dan internasional 


- Aktivitas perdagangan antar pulau dan nasional


- Minat masyarakat terhadap produk domestik 

- Sinergitas peraturan pusat dan daerah

- Proses perijinan masih belum efisien

Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

- Ketepatan Waktu Pelaksanaan kegiatan

- Kualitas Penyusunan Perencanaan Strategis serta Monitoring dan Evaluasi

- Kualitas dokumen perencanaan tahunan SKPD

II.1.2c
Kondisi/prediksi pelayanan SKPD yang diharapkan ke depan 


Untuk mencapai harapan pelayanan SKPD ke depan, Dinas Perdagangan memiliki peluang di bidang perdagangan yang perlu dicermati oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya antara lain sebagai berikut:


- Dukungan IT pada besarnya pasar perdagangan 


- Kota Surabaya sebagai 'pasar' pangan (market demand)


- Kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan


- Jumlah pelaku usaha


- Keberadaan simpul hub logistik di Surabaya (data penunjang belum ada)


- Fasilitasi Promosi bagi UKM dari pihak luar (BUMN, Pemprov. Jatim, BNI, Pertamina)


- Reputasi Surabaya dalam hal pelayanan publik


- Ketersediaan tenaga ahli


- Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif


- Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD


II.2. 
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 


II.2.1 
Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah 2016-2021 dengan Renja Perangkat Daerah 2018

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Tahun 2018 ini disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian program tahun lalu yaitu Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2017, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Renja Dinas, mempertimbangkan sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh SKPD serta berbagai pihak terkait.

Pada Tahun 2017 Dinas Perdagangan mendapatkan mandat untuk menjalankan 9 program sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 dan Renstra Dinas Tahun 2016 -2021 dan setiap tahunnya ditetapkan melalui dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017, dengan uraian sebagai berikut :


· 1 (satu) program merupakan program urusan pemerintahan urusan wajib yaitu :

a. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

· 5 (lima) Program merupakan program urusan pemerintahan urusan pilihan yaitu :

a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

b. Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial

c. Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan

d. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

e. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran

· 1 (satu) Program merupakan program urusan pemerintahan urusan Fungsi Manajemen yaitu :

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

·  2 (dua) Program merupakan program urusan pemerintahan Unsur Manajemen yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


b. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan


Sedangkan pada Tahun 2016 Dinas Perdagangan mendapatkan mandat untuk menjalankan 4 program, dengan uraian sebagai berikut :


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

b. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perdagangan Kota Surabaya

		No

		Indikator

		SPM/Standar Nasional

		IKK

		MDG’s

		Indikator Lainnya

		Catatan Analisis


 



		

		

		

		

		Target

		Realisasi Capaian

		Proyeksi

		

		



		

		

		

		

		Tahun 2015

		Tahun 2016

		Tahun 2015

		Tahun 2016

		Tahun 2017

		Tahun 2018

		

		



		

		

		

		

		(thn n-2)

		(thn n-1)

		(thn n-2)

		(thn n-1)

		(thn n)

		(thn n+1)

		

		



		1

		Jumlah UKM yang Memperoleh Fasilitasi pengembangan usaha

		-

		-

		300 UKM

		 150 UKM

		90 UKM

		 85 UKM

		67 UKM

		

		

		



		2

		Jumlah event promosi yang diikuti 

		-

		-

		72 UKM

		 368 UKM

		109 UKM

		466 UKM 

		 15 UKM

		 

		

		 



		3

		Jumlah sentra industri potensial yang memperoleh fasilitasi

		-

		-

		18 sentra

		 -

		18 sentra

		- 

		 -

		 

		

		 



		4

		Jumlah Industri Kecil yang dibina

		-

		-

		433 UKM

		 -

		433 UKM

		 -

		 -

		 

		

		 



		5

		Jumlah ijin industri dan perdagangan yang diterbitkan

		-

		-

		26261 ijin

		- 

		24783 ijin

		 -

		 -

		 

		

		 



		6

		Jumlah wajib daftar perusahaan yang dibina

		-

		-

		1149 perusahaan

		 630 perusahaan

		1149 perusahaan

		620 perusahaan 

		 -

		 

		

		 



		7

		Jumlah Rekomendasi Perdagangan yang diterbitkan

		-

		-

		140 Rekom

		 -

		286 Rekom

		 -

		 -

		 

		

		 





		Tabel 2.6



		Target Indikator Kinerja dalam Renstra SKPD 2016-2021



		NO

		Program

		Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

		Target Capaian Setiap Tahun

		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



		

		

		

		Tahun  0

		Tahun  1

		Tahun  2

		Tahun 3

		Tahun 4

		Tahun  5

		



		

		

		

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021

		



		1

		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

		Persentase peningkatan volume usaha Kecil menengah binaan

		10 %

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		

		Akumulasi volume usaha kecil menengah binaan

		Rp68.555 juta

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		2

		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

		Persentase peningkatan Jumlah tempat usaha perdagangan yang tertib ukur

		15%

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		

		Persentase Peningkatan jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Tertib ukur

		3%

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		

		Persentase temuan yang ditindaklanjuti

		NA

		70%

		75%

		80%

		85%

		85%

		85%



		

		Program pengembangan


hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi


komoditas potensial

		1. Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik

		-

		25%

		75%

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		2. Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar

		-

		30%

		50%

		75%

		100%

		100%

		100%



		

		Program perluasan Jangkauan pemasaran

		Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya

		-

		40%

		50%

		53%

		55%

		60%

		60%



		

		Program Peningkatan


Akses dan Distribusi Pangan

		Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas

		-

		15 kali/


kejadian

		15 kali/


kejadian

		15 kali/


kejadian

		15 kali/


kejadian

		15 kali/


kejadian

		15 kali/


kejadian



		

		Program Perencanaan Pembangunan Daerah

		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen


Perencanaan strategis dan/atau sektoral

		-

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

		-

		72%

		74%

		76%

		78%

		80%

		80%



		

		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

		Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

		-

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

		Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion

		-

		5%

		6%

		7%

		8%

		9%

		9%



		

		

		Persentase rumah kreatif yang beroperasi

		-

		43,75%

		62,50%

		81,25%

		100%

		100%

		100%



		

		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

		-

		72%

		74%

		76%

		78%

		80%

		80%





Tabel 2.7

Target Indikator Kinerja Dalam Renstra Dinas Perdagangan 2016-2021


Pemerintah Kota Surabaya


		Kode

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program

		Kegiatan

		Indikator Kinerja Program Kegiatan

		Rencana Tahun 2018

		Rencana Tahun 2019

		Catatan Penting



		

		

		

		

		Lokasi

		target capaian kinerja

		Lokasi

		target capaian kinerja

		



		1

		2

		 

		3

		 

		6

		 

		9

		12



		1.

		1

		2 

		12

		Penanaman Modal



		1.

		1

		2

		12.03 

		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

		 

		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

		Surabaya

		
74%

		Surabaya

		76%

		---



		

		

		

		12.04.0013

		 

		Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan

		Jumlah ijin di bidang perdagangan yang diawasi

		Surabaya

		1085 lembaga

		Surabaya

		

		---



		1

		2

		2

		02

		 Pariwisata

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		02.06

		Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

		

		Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion

		Surabaya

		6%

		Surabaya

		7%

		



		

		

		

		

		

		

		Persentase rumah kreatif yang beroperasi

		

		62,50%

		

		81,25%

		



		

		

		

		02.04.0005

		

		Pengembangan Rumah Kreatif

		Jumlah rumah yang terkelola

		Surabaya

		2 lembaga

		Surabaya

		2 lembaga

		



		1

		2

		2

		06

		Perdagangan

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		06.01

		Program Pengembangan Hub


Dan Simpul Logistik Untuk


Mendukung Distribusi

		

		1. Persentase realisasi


pengembangan hub dan simpul logistik

		Surabaya

		75%

		Surabaya

		100%

		



		

		

		

		

		

		

		2. Tingkat kelengkapan data


gudang terdaftar

		

		50%

		

		75%

		



		

		

		

		01.0001

		

		Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan

		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina

		Surabaya

		100 lembaga

		Surabaya

		100 lembaga

		



		

		

		

		01.0002

		

		Penyusunan Rencana Pengembangan Hub dan


Simpul Logistik Untuk


Mendukung Distribusi


Komoditas Potensial di Kota Surabaya

		Jumlah dokumen rencana pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial di Kota Surabaya yang disusun

		Surabaya

		1 dokumen

		Surabaya

		1 dokumen

		



		

		

		

		06.03

		Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan

		

		Persentase temuan yang ditindaklanjuti

		Surabaya

		75%

		Surabaya

		80%

		



		

		

		

		03.0001

		

		Pelayanan Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)


Tera/Tera Ulang

		Jumlah UTTP yang dilayani

		Surabaya

		137.147 unit

		Surabaya

		137.147 unit

		



		

		

		

		03.0002

		

		Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi legal

		Jumlah Sarana Prasarana


Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi legal yang dipelihara dan disediakan

		Surabaya

		20 jenis

		Surabaya

		20 jenis

		



		

		

		

		03.0003

		

		Pengawasan Alat Ukur  Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

		Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi

		Surabaya

		12 Unit

		Surabaya

		12 Unit

		



		

		

		

		03.0004

		

		Penguatan Penggunaan


Produk Dalam Negeri

		Jumlah peserta kegiatan penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

		Surabaya

		300 orang

		Surabaya

		300 orang

		



		1

		2

		2

		06.04

		Program Perluasan Jangkauan Pemasaran

		

		Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya

		Surabaya

		50%

		Surabaya

		53%

		



		

		

		

		.06.04.0005

		

		Fasilitasi Pembinaan UKM

		Jumlah UKM yang difasilitasi


pendampingan pengelolaan


usaha

		Surabaya

		50 orang

		Surabaya

		50 orang

		



		

		

		

		06.04.0006

		

		Fasilitasi Sertifikasi Produk UKM

		Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi sertifikasi produk

		Surabaya

		180 orang

		Surabaya

		180 orang

		



		

		

		

		06.04.0007

		

		Pengelolaan Sentra UKM


Surabaya

		Jumlah Sentra UKM Surabaya


yang dikelola

		Surabaya

		4 Lembaga

		Surabaya

		4 Lembaga

		



		

		

		

		06.04.0008

		

		Pengembangan UKM  Potensi Ekspor

		Jumlah dokumen pengembangan UKM Potensi Ekspor

		Surabaya

		1 dokumen

		Surabaya

		1 dokumen

		



		

		

		

		06.04.0009

		

		Penyediaan Stand Usaha di Mall

		Jumlah stand usaha yang disediakan

		Surabaya

		2 Lembaga

		Surabaya

		2 Lembaga

		



		

		

		

		06.04.0010

		

		Penyelenggaran Promosi


Produk Usaha Kecil

		Jumlah event pameran yang


diikuti

		Surabaya

		15 kali

		Surabaya

		15 kali

		



		

		

		

		06.05

		Program Peningkatan Akses


Dan Distribusi Pangan

		

		Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas

		Surabaya

		15


kali/kejadian

		Surabaya

		15


kali/kejadian

		



		

		

		

		06.05.0002

		

		Penyusunan Laporan ketersediaan komoditas


pangan

		Jumlah dokumen laporan


ketersediaan komoditas pangan yang disusun

		Surabaya

		1 dokumen

		Surabaya

		1 dokumen

		



		

		

		

		06.05.0003

		

		Stabilitasi harga Barang


Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

		Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan

		Surabaya

		110 kali

		Surabaya

		110 kali

		



		2

		1

		2

		01

		Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan



		

		

		

		01.02

		Program Perencanaan


Pembangunan Daerah

		

		Persentase ketepatan waktu


penyusunan dan pelaporan


Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

		Surabaya

		100%

		Surabaya

		100%

		



		

		

		

		01.02.0049

		

		Penyusunan dan Evaluasi


Perencanaan Strategis

		Jumlah dokumen penyusunan


dan evaluasi perencanaan


strategis

		

		9 dokumen

		

		9 dokumen

		



		2

		2

		2

		02

		Sarana dan Prasarana Perkantoran



		

		

		

		02.01

		Program Pelayanan


Administrasi Perkantoran

		

		Tingkat kepuasan pegawai


terhadap pelayanan administrasi perkantoran

		Surabaya

		74%

		Surabaya

		76%

		



		

		

		

		02.01.0032

		

		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

		Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan

		Surabaya

		9 jenis

		Surabaya

		9 jenis

		



		

		

		

		02.02

		Program Pembangunan Dan


Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Kedinasan

		

		Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan


prasarana perkantoran

		Surabaya

		100%

		Surabaya

		100%

		



		

		

		

		02.02.0041

		

		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

		Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang


dikelola

		Surabaya

		207 unit

		Surabaya

		207 unit

		





II.2.2 
   Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2016 sampai   

dengan Triwulan II Tahun 2017

II.2.2.1   Hasil Evaluasi atas Capaian Program Tahun 2016

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Tahun 2018 ini disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian program Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2017, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan renja dinas, mempertimbangkan sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh SKPD serta berbagai pihak terkait.

Pada Tahun  2016  Dinas Pedagangan mendapatkan mandat untuk menjalankan 4 program sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 dan Renstra Dinas Tahun 2016 - 2021 dan setiap tahunnya ditetapkan melalui dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, dengan uraian sebagai berikut :


· 2 program merupakan program utama. 

Adapun 2 program tersebut adalah :


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

c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

· 2 Program  merupakan program pendukung.


Adapun 2 program tersebut adalah :


f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

		A.1.

		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH





Pencapaian Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 2.8


Realisasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2016


		Program

		Indikator

		Formulasi

		Raw Data

		Target

		Formulasi

		Realisasi



		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

		Akumulasi volume usaha kecil menengah binaan

		(volume usaha UKM Binaan t-1 + volume usaha UKM Binaan t yang diukur pada tahun t)

		Jumlah dan data rincian volume usaha UKM Binaan yang diukur tahun 2015 dan 2016

		Rp. 68.555 Juta

		Rp. 30.010.680.200 + Rp. 39.387.506.400 =           Rp. 69.398.186.600

		Rp. 69.398.186.600



		

		Persentase Peningkatan volume usaha Kecil menengah binaan

		[volume usaha kecil menengah binaan t - Volume usaha kecil menengah binaan t-1]/volume usaha kecil menengah binaan t-1

		Jumlah dan data rincian Volume usaha kecil menengah binaan  tahun 2015 dan  2016

		10%

		(Rp. 39.387.506.400 - Rp. 30.010.680.200)/ Rp. 30.010.680.200*100% = 31.24%

		31,24%





Pada program tersebut terdiri dari 6 kegiatan, antara lain :


· Fasilitasi Pengembangan UKM


· Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra.

· Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah


· Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri


· Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan


· Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Dengan rincian kegiatan dalam pencapaian program tersebut yaitu :


1. Fasilitasi Pengembangan UKM


Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sub kegiatan berikut :


· Fasilitasi Peningkatan Usaha bagi UKM. 


Peran dinas terhadap UKM di dalam Fasilitasi Peningkatan Usaha bagi UKM dalam bentuk Fasilitasi kepemilikan Merk sebanyak 150 UKM. Tujuan kegiatan tersebut adalah agar produk yang dihasilkan UKM mempunyai perlindungan hukum dan produk UKM dapat dikenal oleh konsumen sehingga konsumen akan dapat membedakan produk yang satu dengan produk yang lain.  Dari yang ditargetkan sebanyak 150 UKM telah terealisasi sebanyak 85 UKM yang memiliki merk karena yang mendaftar dan yang memenuhi persyaratan  hanya 85 UKM.


· Pengawasan Perkembangan Usaha Perdagangan. 


Peran dinas dalam sub kegiatan ini adalah mengawasi perusahaan agar patuh dalam perijinan dalam usaha dagang yang dilakukan dimana targetnya adalah pengawasan terhadap 8700 perusahaan dan teralisasi sepenuhnya.


· Penyelenggaraan Bazar Ramadhan. 


Peran dinas dalam sub kegiatan ini adalah menyelenggarakan bazar ramadhan di 10 lokasi yang didukung oleh UKM – UKM dan para stakeholder pendukung. Selain memperkenalkan produk – produk yang dimiliki oleh para UKM, dinas juga bekerja sama dengan para distributor sembako untuk memfasilitasi masyarakat agar memperoleh barang – barang sembako dengan harga murah pada bulan ramadhan. 


· Penyelenggaraan Wira Usaha Award.


Peran dinas dalam sub kegiatan ini adalah menyelenggarakan wira usaha award dengan memberikan penghargaan kepada UKM – UKM yang berprestasi agar terus termotivasi untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat membantu dan berperan aktif dalam kemajuan perekonomian kota. Jumlah Wirausaha Award yang diselenggarakan sebanyak 1 (satu) kali dan terlaksana pada bulan Mei 2016.

2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra.


Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sub kegiatan berikut :


· Fasilitasi Pendampingan Usaha di Kampung dan Sentra

Target sub kegiatan Jumlah usaha di kampung dan sentra yang memperoleh fasilitasi pendampingan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah 100 UKM. Realisasi pada tahun 2016 adalah 107 UKM. Adapun aktivitas yang dilakukan pada kegiatan ini adalah : 


· Fasilitasi Pendampingan.


· Pendamping juga berfungsi sebagai Fasilitator bagi UKM apabila menemui kendala, serta pembinaan terhadap UKM yang meliputi aspek produksi, pemasaran, teknologi dan manajemen. Adapun intervensi yang telah dilakukan berupa fasilitasi alat produksi, fasilitasi legalitas usaha dan fasilitasi promosi.

· Membantu atau mendampingi UKM terkait dengan permasalahan yang dihadapi dengan menghubungkan atau memberikan informasi dengan pihak external, misalnya permasalahan UKM terkait dengan permodalan maka pendamping menghubungkan UKM  dengan lembaga-lembaga baik keuangan maupun non keuangan melalui CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan.

· Memberikan informasi kepada UKM terkait dengan informasi pelatihan, magang atau promosi  yang dilakukan oleh pihak luar 


· Fasilitasi Magang


Dalam rangka menambah pengetahuan dan ketrampilan UKM, dinas mengirim UKM untuk mengikuti magang ke daerah lain dengan tujuan daerah yang mempunyai UKM dengan produk yang sejenis dan telah berhasil dibidangnya. Dengan adanya kegiatan magang, UKM bisa mengambil pengalaman baik dari aspek produksi, aspek manajemen, aspek teknologi dan aspek pemasaran dari UKM yang berhasil tersebut.


· Pembinaan Bimtek, Pelatihan dan Kemitraan.

Fasilitasi Pelatihan bagi para UKM dari aspek produksinya serta mempertemukan para UKM dengan pengusaha. Dengan adanya kegiatan tersebut bagi UKM, diharapkan terjadi peningkatan baik kualitas maupun kuantitas produk yang dihasilkan. Target Jumlah UKM yang dibina pada Sub Kegiatan ini adalah 285 UKM dan telah terealisasi sebanyak 284 UKM.

3. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah


Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sub kegiatan berikut :


· Pembinaan Usaha Industri Kecil dan Menengah


Target dari kegiatan ini adalah Jumlah usaha industri kecil dan menengah yang dibina sebanyak 359 UKM dan terealisasi sepenuhnya.


· Pengawasan Perkembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah


Target dari kegiatan ini adalah Jumlah usaha industri kecil dan menengah yang diawasi perkembangannya 215 UKM dan terealisasi sepenuhnya.


4. Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri


Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sub kegiatan berikut :


· Penyelenggaraan Promosi Dalam Negeri

Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi promosi dalam negeri sebanyak 368 UKM dan terealisasi sebanyak 465 UKM.


· Penyelenggaraan Promosi Luar Negeri


Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi promosi luar negeri, namun karena adanya pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada poin DD Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Nomor 4 tentang Pengembangan Ekspor yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan promosi dagang yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota adalah melalui pameran dagang nasional, pameran    dagang    lokal dan misi   dagang   bagi produk  ekspor  unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota, sehingga untuk destinasi pameran ke Luar Negeri sudah bukan menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.


Adapun Fasilitasi Promosi yang dilakukan dinas bagi UKM bertujuan untuk:


a. Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada UKM untuk mempromosikan produknya.


b. Memperluas akses dan pangsa pasar.


c. Memperkenalkan produk UKM ke pasar lokal maupun internasional.


Implikasi dari terpenuhinya target capaian program Tahun 2016 adalah produk kelompok UKM memiliki daya saing yang lebih baik sehingga lebih bisa bersaing dipasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri.


5. Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan


Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sub kegiatan berikut :


· Pengawasan TDP


Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah tanda daftar perusahaan yang diawasi sebanyak 800 perusahaan dan terealisasi sebanyak 800 perusahaan.


· Penyuluhan WDP


Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah wajib daftar perusahaan yang dibina sebanyak 630 perusahaan dan terealisasi sebanyak 620 perusahaan.


· Penyusunan Informasi Perusahaan


Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen informasi perusahaan yang disusun sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 12 dokumen.


6. Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian


Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sub kegiatan berikut :


· Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perijinan

Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah sistem informasi manajemen pelayanan perijinan yang dipelihara sebanyak 1 sistem dan terealisasi sebanyak 12 sistem.


· Penerbitan Izin Perdagangan dan perindustrian


Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah izin perdagangan dan perindustrian yang diterbitkan sebanyak 645 ijin dan terealisasi sebanyak 645 ijin.


Tabel.  2.9

Tabel Hambatan serta penyelesaian pelaksanaan program


		Prioritas

		Permasalahan

		Langkah Penyelesaian



		1

		Keterbatasan Modal

		Para UKM dapat memanfaatkan program  KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang mana UKM dapat  membentuk Koperasi yang berbadan usaha dan koperasi melakukan kerjasama dengan 


pihak perbankan untuk pemberian kredit pada anggota



		2

		Pembelian bahan baku harus secara tunai

		Membangun kepercayaan  dan  bernegoisasi dengan supplier yang dapat menguntungkan kedua belah pihak



		3

		Pemasaran terbatas pada daerah-daerah tertentu

		Melakukan  fasilitasi pemasaran  produk dengan memperluas wilayah pemasaran dengan  cara bekerja sama dengan agen-agen penjualan di luar daerah dengan tidak meninggalkan  kualitas produk harus dipenuhi 



		4

		Sulit memperoleh pembeli konsumen baru

		Memfasilitasi UKM  dengan  melakukan  promosi  bersama-sama,dengan cara mendirikan pusat penjualan UKM, serta  merekomendasikan konsumen untuk menggunakan produk-produk UKM



		5

		Margin keuntungan yang semakin rendah

		Memfasilitasi UKM untuk beralih ke segmen  pasar yang lebih atas agar  tidak terlalu sensitif dengan harga, dengan tetap  menjaga  kualitas produk agar  tetap  meyakinkan 



		6

		Pembeli sebagai penentu harga

		Memfasilitasi UKM untuk beralih ke segmen pasar yang tidak banyak digarap orang (ceruk pasar) agar dapat menjadi penentu harga



		7

		Lambatnya pembayaran hasil penjualan produk

		Memberikan pelatihan pada UKM tentang strategi penjualan misalnya dengan memberikan diskon untuk pembayaran dengan  tunai atau pembayaran dalam tempo yang lebih cepat



		8

		Tidak dimilikinya desainer sendiri 

		Memberikan fasilitasi  pelatihan bagi staf perusahaan yang memiliki bakat dan keterampilan khusus



		9

		Harga bahan baku yang terus meningkat 

		Membantu UKM dengan melakukan  diversifikasi bahan baku dan  subsidi harga bahan baku jika produknya digunakan masyarakat banyak






		10

		Ketergantungan 


pada pembeli 

		Memberikan fasilitas pemasaran produk 


untuk wilayah-wilayah yang lain



		11

		Produktivitas mesin peralatan rendah 

		Memberikan fasilitasi alat bagi UKM



		12

		Menurunnya omzet penjualan 

		Memfasilitasi UKM dengan  konsumen konsumen baru, serta memperluas wilayah pemasaran, memperluas segmentasi pasar, memperbaiki kualitas dan desain produk



		13

		Peniruan  desain produk merek oleh perusahaan lain

		Memfasilitasi produk-produk UKM dengan  merk / desain produk



		14

		Segmen pasar kalangan menengah ke bawah 

		Memperluas pemasaran produk ke  segmen pasar kalangan menengah dan atas dengan tetap memperhatikan spesifikasi produk agar  memenuhi standar yang telah ditetapkan



		15

		Sulitnya melakukan diversifikasi bahan baku 

		Memfasilitasi UKM dengan memperkenalkan  bahan-bahan baru yang telah diujicobakan oleh balai penelitian terkait



		16

		Tata letak pabrik yang kurang efisien

		Memberikan sosialisasi pada para UKM tentang penataan ulang tata letak pabrik/ tempat usaha (produksi)  dengan tetap memperhatikan faktor-faktor Keamanan, Keselamatan Kerja (K3)  dan efisiensi ruang





		A.2.

		PROGRAM  PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN





Adapun target dan capaian untuk Dinas dalam program tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10


Realisasi Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Tahun 2016


		Program

		Indikator

		Formulasi

		Raw Data

		PD

		Target

		Formulasi

		Realisasi



		Program  Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

		Persentase Peningkatan Jumlah tempat usaha perdagangan yang tertib ukur

		[Jumlah Tempat Usaha Perdagangan yang Tertib Ukur (t) - Jumlah Tempat Usaha Perdagangan yang Tertib Ukur (t-1)] / Jumlah Tempat Usaha Perdagangan yang Tertib Ukur (t-1)

		Jumlah dan data rincian Tempat Usaha Perdagangan yang Tertib Ukur  tahun 2015 dan  2016

		Dinas Perdagangan

		15%

		(626-513)/513*100% = 22.03%

		22,03%



		

		Persentase Peningkatan jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Tertib ukur

		[Jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Tertib ukur (t) - Jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Tertib ukur (t-1)] / Jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Tertib ukur (t-1)

		Jumlah dan data rincian Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Tertib ukur tahun 2015 dan 2016

		Dinas Perdagangan

		3%

		(26553-20575)/20575*100% = 29.05%

		29,05%





Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016, yaitu :


1. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen

Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sub kegiatan berikut :


· Kampanye Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen


Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah kampanye penggunaan produk dalam negeri dan perlindungan konsumen yang diselenggarakan sebanyak 2 kali dan terealisasi sebanyak 6 kali.


· Penyelesaian Sengketa Konsumen


Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah sengketa konsumen yang diselesaikan sebanyak 40 kasus dan terealisasi sebanyak 40 kasus.


2. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa


Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sub kegiatan berikut :


· Analisa Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya


Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen.


· Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)


Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah lokasi pengawasan Alat UkurTakar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sebanyak 50 lokasi dan terealisasi sebanyak 50 lokasi. 

· Pengawasan Barang Wajib Label, SNI dan Manual Garansi


Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Lokasi Pengawasan Barang Wajib Label, SNI dan Manual Garansi sebanyak 6 lokasi dan terealisasi sebanyak 6 lokasi.

· Pengawasan Gudang


Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah lokasi pengawasan gudang sebanyak 57 lokasi dan terealisasi sebanyak 57 lokasi.

· Pengawasan Makanan dan Minuman


Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah lokasi pengawasan makanan dan minuman sebanyak 100 lokasi dan terealisasi sebanyak 100 lokasi.

· Sosialisasi Perdagangan Luar Negeri

Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan sosialisasi perdagangan luar negeri sebanyak 4 kali dan terealisasi sebanyak 4 kali.

3. Pelayanan UPTD Metrologi Legal


Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pelayanan UPTD Metrologi Legal. Kegiatan tesebut diwujudkan dalam bentuk :


1. Pelayanan Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Tera / Tera Ulang


2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal


3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal


Formulasi indikator dinas adalah sebagai berikut :


Perkembangan Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah pada tahun 2016 sebesar 353.595 unit dari target 131.921 Unit, dengan target retribusi tera/tera ulang sebesar Rp 702.599.320 dan terealisasi Rp 1.191.211.190. sehingga persentase capaian sebesar 169,54%.

II.2.2.2   Hasil Evaluasi atas Capaian Program Tahun 2016


		A.1.

		PROGRAM  PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI  USAHA MIKRO, KECIL DAN  MENENGAH





Capaian Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2016 dapat diukur pada akhir tahun anggaran, sebagaimana tertuang dalam Tabel dibawah ini.


Tabel 2.11


Realisasi Kegiatan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2016


		NO.

		KEGIATAN

		TARGET 

		REALISASI

		CAPAIAN



		1.

		Fasilitasi Pengembangan UKM

		100%

		78.85%

		78.85%



		

		

		Rp. 2.316.225.450

		Rp. 2.161.371.547

		93.31%



		2.

		Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan

		100%

		99.32%

		99.32%



		

		

		Rp.  765.819.714

		Rp. 695.876.384

		90.87%



		3.

		Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri

		100%

		126.36%

		126.36%



		

		

		Rp. 4.624.273.386

		Rp. 4.223.716.802

		91.34%



		4.

		Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian

		100%

		100%

		100%



		

		

		Rp. 1.419.137.444

		Rp. 1.374.974.891

		96.89%



		5.

		Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra

		100%

		103.82%

		103.82%



		

		

		Rp. 1.464.255.228

		Rp. 1.353.275.251

		92.42%



		6.

		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah

		100%

		100%

		100%



		

		

		Rp. 1.753.699.463

		Rp. 1.560.323.952

		88.97%





Secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada program tersebut diatas terdiri dari 6 Kegiatan dan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian program disampaikan realisasi anggaran kegiatan Tahun 2016 sebagaimana tabel di atas. Dari Tabel terlihat ada 2 kegiatan yang penyerapan anggarannya dibawah 90 % sehingga belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan UKM


Belum optimalnya realisasi  penyerapan pada kegiatan disebabkan :


Belum terealisasi kegiatan fasilitasi Merk dan Halal sesuai target disebabkan karena kurang lengkapnya persyaratan dokumen fasilitasi Halal dan Merk yang telah diajukan oleh para UKM sehingga realisasi penyerapan anggaran rendah.


2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah 

Belum optimalnya realisasi penyerapan pada kegiatan tersebut disebabkan :


· Sisa anggaran dari belanja listrik yang tidak dapat diserap optimal, karena aktivitas sentra belum berjalan secara maksimal.


		A.2

		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN





Indikator Kinerja Program tersebut adalah Persentase Keberhasilan Pelayanan UPTD Metrologi Legal, dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2016 sebesar 100%. 


Tabel 2.12

Realisasi Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Tahun 2016

		NO.

		KEGIATAN

		TARGET

		REALISASI

		CAPAIAN



		1.

		Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa

		100%

		130.12%

		130.12%



		

		

		Rp. 804.918.919

		Rp. 692.600.427

		86.05%



		2.

		Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen

		100%

		100%

		100%



		

		

		Rp. 464.481.929

		Rp. 404.337.084

		87.05%



		3.

		Pelayanan UPTD Metrologi Legal

		100%

		159.64%

		159.64%



		

		

		Rp. 1.892.855.193

		Rp. 1.256.453.208

		66.38%





Dari Tabel terlihat ada 3 kegiatan yang penyerapan anggarannya dibawah 90 % sehingga belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa

Belum optimalnya realisasi penyerapan pada kegiatan tersebut disebabkan :


· Belanja jasa publikasi dilakukan revisi mengingat untuk publikasi telah difasilitasi oleh Diskominfo.


· Belanja  sewa tempat pos UTTP tidak direalisasikan karena akan dilakukan revisi untuk mendukung kegiatan operasi pasar pada  pengawasan makanan dan minuman.


2. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen  


Belum optimalnya realisasi penyerapan pada kegiatan tersebut disebabkan :


· Kebijakan Pemerintah Kota terkait rasionalisasi dan efisiensi anggaran untuk belanja makanan dan minuman menyebabkan realisasi anggaran tidak optimal.

3. Kegiatan Pelayanan UPTD Metrologi Legal


Belum optimalnya realisasi penyerapan pada kegiatan tersebut disebabkan :


· Belanja Listrik dibayar sesuai dengan tagihan sehingga sisa anggaran tersebut masih cukup signifikan.


· Belanja Kawat / Faksimile dibayar sesuai dengan tagihan sehingga sisa anggaran tersebut masih banyak.


· Belanja Bahan Bakar Minyak/ gas adanya fluktuasi harga dipasar sehingga sisa angggaran tersebut masih banyak


Kebijakan yang akan dilakukan untuk mendukung kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 adalah : 


a. Menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.


b.
Mensosialisasikan Perubahan Peraturan Walikota tentang tarif Retribusi Tera/Tera Ulang. 


h. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan mengirim SDM untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Penera Ahli dan Penera Trampil dan menjajaki Sumber Daya Manusia dari Kabupaten/Kota lain.


d. 
Penambahan jumlah peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan peralatan.

Kebijakan yang akan dilakukan untuk mendukung capaian Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Tahun 2018 adalah Optimalisasi perlindungan konsumen.


Tabel 2.13

Target Indikator Kinerja Dalam Rancangan SKPD 2016-2021


Pemerintah Kota Surabaya


		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Kode

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

		Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun ........(akhir periode Renstra SKPD)


2021


 

		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun ...... (tahun n-3)


2015

 

		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun .......(tahun lalu /n-2)


2016

		Target program / kegiatan Renja  SKPD tahun berjalan (tahun n-1)


2017

 

		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun ..... … (tahun berjalan/n-1) 


2017

		Catatan



		

		

		

		

		

		Target

		Realisasi

		Tingkat Realisasi (%)

		

		realisasi capaian 

		Tingkat capaian (%)

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8=(7/6)

		9

		10=(5+7+9)*

		11=(10/4)*

		12



		1.

		15

		 

		 

		Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



		1

		15

		17

		

		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

		Persentase peningkatan volume usaha Kecil menengah binaan

		---

		---

		10 %

		---

		---

		---

		---

		---

		 



		

		

		

		

		

		Akumulasi volume usaha kecil menengah binaan

		---

		---

		68555 juta

		---

		---

		---

		---

		---

		---



		1

		15

		17

		8

		Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga,Industri Kecil Dan Industri Menengah

		Jumlah industri kecil yang dibina

		---

		100%

		

		

		

		---

		---

		---

		---



		1

		15

		17

		9

		Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

		Jumlah event promosi yang diikuti oleh 55 UKM

		---

		151,39%

		

		

		

		---

		---

		---

		---



		

		

		

		

		

		Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi promosi

		---

		

		

		

		

		---

		----

		---

		---



		

		

		

		

		Penyelenggaran promosi produk usaha kecil



		Jumlah event pameran yang diikuti

		

		

		

		

		

		15 kali

		

		

		



		1

		15

		17

		4

		Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri

		Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri

		----

		

		100%

		126,36%

		126,36%

		---

		---

		---

		---



		1

		15

		17

		12

		Fasilitasi Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

		Jumlah sentra industry  potensial yang memperoleh fasilitasi

		---

		100%

		

		

		

		---

		---

		---

		---



		1

		15

		17

		9

		Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra

		Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra

		---

		

		100%

		103,82%

		103,82%

		---

		---

		---

		---



		1

		15

		17

		13

		Fasilitasi Pengembangan UKM

		Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi pengembangan usaha

		---

		30%

		

		

		

		---

		---

		---

		---



		1

		15

		17

		1

		 

		Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengembangan UKM

		---

		

		100%

		78,85%

		78,85%

		---

		---

		---

		---



		

		

		

		

		Fasilitasi Pembinaan UMK

		Jumlah UKM yang difasilitasi pendampingan pengelolaan usaha

		

		

		

		

		

		30 orang

		

		

		



		

		

		

		

		Fasilitasi sertifikasi produk UMK

		Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi sertifikasi produk

		

		

		

		

		

		180 orang

		

		

		



		

		

		

		

		Pengembangan UMK Potensi Ekspor

		Jumlah dokumen pengembangan UKM Potensi Ekspor

		

		

		

		

		

		1 dokumen

		

		

		



		1

		15

		17

		15

		Pemberian Dan Penerbitan Perijinan Perdagangan Dan Industri

		Jumlah ijin industri dan perdagangan yang diterbitkan

		---

		94,37%

		

		

		

		---

		---

		---

		---



		1

		15

		17

		5

		Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian

		Persentase Keberhasilan Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian

		---

		

		100%

		100%

		100%

		---

		---

		---

		---



		

		

		

		

		Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan

		Jumlah ijin di bidang perdagangan yang diawasi

		

		

		

		

		

		5357 lembaga

		

		

		



		1

		15

		17

		16

		Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan

		Jumlah wajib daftar perusahaan yang  dibina

		---

		101,13%

		

		

		

		---

		---

		---

		---



		1

		15

		17

		8

		 

		Persentase Keberhasilan Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan

		---

		

		100%

		99,32%

		99,32%

		---

		---

		---

		---



		1

		15

		17

		17

		Penerbitan Surat Keterangan Dan Pemberian Rekomendasi Perdagangan

		Jumlah rekomendasi perdagangan yang diterbitkan

		---

		204,29%

		

		

		

		---

		---

		---

		---



		1

		15

		17

		10

		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah

		Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah

		---

		

		100%

		100%

		100%

		---

		---

		---

		---



		1

		15

		1

		 

		Program Pelayanan adsministrasi Perkantoran

		Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

		---

		---

		70%

		---

		---

		---

		---

		---

		---



		1

		15

		1

		2

		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

		Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

		---

		---

		100%

		93,36%

		93,36%

		---

		---

		---

		---



		

		

		

		

		Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

		Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan

		

		

		

		

		

		9 jenis

		

		

		



		1

		15

		2

		 

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

		Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

		 

		 

		 70%

		 

		 

		---

		---

		---

		---



		1

		15

		2

		2

		Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

		Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

		---

		---

		100%

		185,60%

		185,60%

		---

		---

		---

		---



		

		

		

		

		

		Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara

		

		

		

		

		

		207 unit

		

		

		



		2

		6

		 

		 

		Urusan Perdagangan



		2

		6

		15

		 

		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

		Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen

		---

		

		

		

		

		---

		---

		---

		---



		

		

		

		

		

		Persentase peningkatan Jumlah tempat usaha perdagangan yang tertib ukur

		---

		

		15%

		

		

		---

		---

		---

		---



		

		

		

		

		

		Persentase Peningkatan jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Tertib ukur

		---

		

		3%

		

		

		---

		---

		---

		---



		

		

		

		

		

		Persentase temuan yang ditindaklanjuti

		

		

		

		

		

		70%

		

		

		



		2

		6

		15

		2

		Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan – permasalahan Pengaduan Konsumen

		Jumlah sengketa konsumen yang terselesaikan

		---

		

		100%

		100%

		100%

		---

		---

		---

		---



		2

		6

		15

		3

		 

		Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen

		

		

		

		

		

		---

		---

		---

		---



		2

		6

		15

		3

		Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa

		Jumlah lokasi peredaran barang yang diawasi

		---

		

		100%

		130,12%

		130,12%

		---

		---

		---

		---



		2

		6

		15

		2

		 

		Persentase Keberhasilan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa

		---

		

		

		

		

		---

		---

		---

		---



		

		

		

		

		Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

		Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi

		

		

		

		

		

		12 unit

		

		

		



		2

		6

		15

		5

		Sosialisasi Perdagangan Luar Negeri

		Jumlah UKM yang mengikuti sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri

		---

		

		

		

		

		---

		---

		---

		---



		2

		6

		15

		1

		Pelayanan UPTD Metrologi Legal

		Persentase Keberhasilan Pelayanan UPTD Metrologi Legal

		---

		

		100%

		159,54%

		159,54%

		---

		---

		---

		---



		

		

		

		

		

		Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 20 jenis pendukung pelayanan UPTD Metrologi Legal

		---

		100%

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		Pelayanan Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Tera/Tera Ulang

		Jumlah alat UTTP yang dilayani

		

		

		

		

		

		17696 unit

		

		

		



		

		

		

		

		Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi legal

		Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi legal yang dipelihara dan disediakan

		

		

		

		

		

		20 jenis

		

		

		



		

		

		

		

		Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

		Jumlah peserta kegiatan penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

		

		

		

		

		

		300 orang

		

		

		



		

		

		

		

		Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan

		Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas

		15 kali/kejadian

		

		

		

		

		15 kali/kejadian

		

		

		



		

		

		

		

		Stabilitasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

		Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan (Tingkat Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting = rata-rata harga tahun ini dikurangi rata -rata tahun kemarin dibagi rata-rata tahun kemarin dikali 100%)



		110 kali

		

		

		

		

		110 kali

		

		

		



		

		

		

		

		Penyusunan Laporan ketersediaan komoditas pangan

		Jumlah dokumen laporan ketersediaan komoditas pangan yang disusun

		1 dokumen

		

		

		

		

		1 dokumen

		

		

		



		

		

		

		

		Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial

		Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik

		100%

		

		

		

		

		25%

		

		

		



		

		

		

		

		

		Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar

		100%

		

		

		

		

		30%

		

		

		



		

		

		

		

		Penyusunan Rencana Pengembangan Hub dan Simpul Logistik Untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial di Kota Surabaya

		Jumlah dokumen rencana pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial di Kota Surabaya yang disusun

		1 dokumen

		

		

		

		

		1 dokumen

		

		

		



		

		

		

		

		Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan



		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina

		100 lembaga

		

		

		

		

		100 lembaga

		

		

		



		

		

		

		

		Program Perencanaan Pembangunan Daerah



		Persentase ketepatan waktu


penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

		100%

		

		

		

		

		100%

		

		

		



		

		

		

		

		Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

		Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis

		9 dokumen

		

		

		

		

		9 dokumen

		

		

		



		

		

		

		

		Program Perluasan Jangkauan Pemasaran

		Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya

		60%

		

		

		

		

		40%

		

		

		



		

		

		

		

		

		Persentase sentra yang beroperasi secara optimal

		80%

		

		

		

		

		35%

		

		

		



		

		

		

		

		Pengelolaan Sentra UMK Surabaya

		Jumlah Sentra UMK Surabaya yang dikelola

		4 lembaga

		

		

		

		

		4 lembaga

		

		

		



		

		

		

		

		Penyediaan Stand usaha di Mall

		Jumlah stand usaha yang disediakan

		2 lembaga

		

		

		

		

		2 lembaga

		

		

		



		

		

		

		

		Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

		Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion

		9%

		

		

		

		

		5%

		

		

		



		

		

		

		

		

		Persentase rumah kreatif yang beroperasi

		100%

		

		

		

		

		43,75%

		

		

		



		

		

		

		

		Pengembangan Rumah Kreatif  

		Jumlah rumah kreatif yang terkelola

		2 lembaga

		

		

		

		

		2 lembaga

		

		

		





II.3 
Hasil Evaluasi atas Capaian Program Tahun 2017 sampai dengan 


Triwulan II Tahun 2017


Pada Tahun  2017 Dinas Pedagangan mendapatkan mandat untuk menjalankan pencapaian kinerja sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 dan Renstra Dinas Tahun 2016 - 2021 dan setiap tahunnya ditetapkan melalui dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017, dengan uraian program sebagai berikut :


1. Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan


2. Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial


3. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan


4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


6. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan


7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah


8. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran


9. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif


Pencapaian dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14

Realisasi Kinerja Dinas Perdagangan s.d Triwulan II Tahun 2017

		No

		Kode

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

		Target  Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)

		Realisasi capaian kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun lalu (2016)

		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)

		Realisasi Kinerja pada Triwulan

		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2017)

		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)

		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)

		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)

		Unit PD Penanggung jawab

		Ket.



		

		

		

		

		

		

		

		I

		II

		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10=8+9

		11=10/7x100%

		12=6+10

		13=12/5x100%

		16

		17



		

		

		

		

		K

		 Rp 

		K

		Rp

		K

		Rp

		K**

		 Rp * 

		K **

		Rp*

		K

		Rp

		K

		Rp

		K

		Rp

		K

		Rp

		

		



		 

		11212

		URUSAN PENANAMAN MODAL



		1

		 

		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

		80%

		934.550.226

		0%

		0

		72%

		638.310.379

		80,17%

		122.888.372

		81,56%

		251.026.943

		80,86%

		373.915.315

		112,31%

		58,58%

		80,86%

		373.915.315

		101,08%

		40,01%

		Bidang Pelayanan dan Pengawasan

		



		 

		 

		Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan

		Jumlah ijin di bidang perdagangan yang diawasi

		5357 lembaga

		934.550.226

		0%

		0

		1414


lembaga

		638.310.379

		260

		122.888.372

		390

		251.026.943

		650

		373.915.315

		12,13%

		58,58%

		650

		373.915.315

		12,13%

		40,01%

		Bidang Pelayanan dan Pengawasan

		



		 

		12206

		URUSAN PERDAGANGAN



		2

		 

		Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan

		Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas 

		15 kali/ kejadian

		2.921.740.389

		0%

		0

		15 kali/ kejadian

		1.995.587.999

		0%

		40.901.886

		0%

		952.521.795

		0%

		993.423.681

		0%

		49,78%

		0

		993.423.681

		0,00%

		34,00%

		Bidang Distribusi

		 



		 

		 

		Stabilitasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

		Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan

		110 kali

		2.526.550.195

		0%

		0

		110 kali

		1.725.667.779

		128

		39.878.386

		80

		866.877.869

		208

		906.756.255

		189,09%

		52,55%

		208

		906.756.255

		189,09%

		35,89%

		Bidang Distribusi

		 



		 

		 

		Penyusunan Laporan ketersediaan komoditas pangan

		Jumlah dokumen laporan ketersediaan komoditas pangan yang disusun

		1 dokumen

		395.190.194

		0%

		0

		1 dokumen

		269.920.220

		0

		1.023.500

		0

		85.643.926

		0

		86.667.426

		0

		32,11%

		0

		86.667.426

		0,00%

		21,93%

		Bidang Distribusi

		 



		3

		 

		Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial 

		Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik

		100%

		543.645.154

		0%

		0

		25%

		371.316.955

		0,00%

		484.500

		0%

		139.250.109

		0%

		139.734.609

		0%

		37,63%

		0%

		    139.734.609 

		0,00%

		25,70%

		Bidang Distribusi

		 



		 

		

		

		Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar

		100%

		      864.902.020 

		0%

		0

		30%

		590.739.717

		0,00%

		       62.004.695 

		0%

		    149.253.368 

		0%

		    211.258.063 

		0%

		35,76%

		0%

		    211.258.063 

		0,00%

		24,43%

		Bidang Distribusi

		 



		 

		 

		Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan

		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina

		100 lembaga

		         864.902.020 

		0%

		0

		100 lembaga

		590.739.717

		50

		         62.004.695 

		0

		       149.253.368 

		50

		       211.258.063 

		50,00%

		35,76%

		50

		       211.258.063 

		50,00%

		24,43%

		Bidang Distribusi

		 



		 

		 

		Penyusunan Rencana Pengembangan Hub dan Simpul Logistik Untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial di Kota Surabaya

		Jumlah dokumen rencana pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial di Kota Surabaya yang disusun

		1 dokumen

		         543.645.154 

		0%

		0

		1 dokumen

		371.316.955

		0

		              484.500 

		0

		       139.250.109 

		0

		       139.734.609 

		0

		37,63%

		0

		       139.734.609 

		0,00%

		25,70%

		Bidang Distribusi

		 



		4

		 

		Program Perluasan Jangkauan Pemasaran 

		Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya

		60%

		 11.181.284.174 

		0%

		0

		40%

		7.636.967.539

		0

		  1.362.491.514 

		0

		 1.188.651.967 

		0

		 2.551.143.481 

		0

		33,41%

		0

		 2.551.143.481 

		0,00%

		22,82%

		Bidang Pemasaran

		 



		 

		 

		

		Persentase sentra yang beroperasi secara optimal

		80%

		   4.140.935.489 

		0%

		0

		35%

		2.828.314.657

		0

		     413.334.906 

		0

		    599.329.663 

		0

		 1.012.664.569 

		0

		35,80%

		0

		 1.012.664.569 

		0,00%

		24,45%

		Bidang Pemasaran

		 



		 

		 

		Penyelenggaran Promosi Produk Usaha Kecil

		Jumlah event pameran yang diikuti

		15 kali

		      5.836.722.016 

		126,36%

		4.223.716.802

		15 kali

		3.986.559.672

		2

		        243.465.320 

		5

		       508.364.278 

		7

		       751.829.598 

		46,67%

		18,86%

		173,03%

		    4.975.546.400 

		0,00%

		85,25%

		Bidang Pemasaran

		 



		 

		 

		Fasilitasi Pembinaan UKM

		Jumlah UKM yang difasilitasi pendampingan pengelolaan usaha

		30 orang

		      1.147.703.595 

		0%

		0

		30 orang

		783.896.998

		30 orang

		         91.496.279 

		30 orang

		       164.236.300 

		30 orang

		       255.732.579 

		100%

		32,62%

		30 orang

		       255.732.579 

		100,00%

		22,28%

		Bidang Pemasaran

		 



		 

		 

		Fasilitasi Sertifikasi Produk UKM

		Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi sertifikasi produk

		180 orang

		         815.501.253 

		0%

		0

		180 orang

		556.998.329

		37 orang

		         63.448.345 

		80 orang

		       227.800.442 

		117

		       291.248.787 

		65,00%

		52,29%

		117

		       291.248.787 

		65,00%

		35,71%

		Bidang Pemasaran

		 



		 

		 

		Pengelolaan Sentra UKM Surabaya

		Jumlah Sentra UKM Surabaya yang dikelola

		4 lembaga

		      4.140.935.489 

		0%

		0

		4 lembaga

		2.828.314.657

		4 lembaga

		        413.334.906 

		4 lembaga

		       599.329.663 

		4 lembaga

		    1.012.664.569 

		100%

		35,80%

		4 lembaga

		    1.012.664.569 

		100,00%

		24,45%

		Bidang Pemasaran

		 



		 

		 

		Pengembangan UKM Potensi Ekspor

		Jumlah dokumen pengembangan UKM Potensi Ekspor

		1 dokumen

		         414.878.819 

		0%

		0

		1 dokumen

		283.367.816

		0

		              266.000 

		0

		        42.052.953 

		0

		        42.318.953 

		0%

		14,93%

		0

		        42.318.953 

		0,00%

		10,20%

		Bidang Pemasaran

		 



		 

		 

		Penyediaan Stand Usaha di Mall

		Jumlah stand usaha yang disediakan

		2 lembaga

		      2.966.478.490 

		0%

		0

		2 lembaga

		2.026.144.724

		2 lembaga

		        963.815.570 

		2 lembaga

		       246.197.994 

		2 lembaga

		    1.210.013.564 

		100%

		59,72%

		0,00%

		    1.210.013.564 

		0,00%

		40,79%

		Bidang Pemasaran

		 



		5

		 

		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

		Persentase temuan yang ditindaklanjuti

		85%

		   3.695.289.854 

		0%

		0

		70%

		2.523.932.692

		0

		     285.640.496 

		0

		    755.984.561 

		0

		 1.041.625.057 

		0%

		41,27%

		0

		 1.041.625.057 

		0,00%

		28,19%

		Bidang Pelayanan dan Pengawasan

		 



		 

		 

		Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

		Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi

		12 unit

		         433.974.361 

		0%

		0

		12 unit

		296.410.328

		12 unit

		         41.992.390 

		12 unit

		       147.347.373 

		12 unit

		       189.339.763 

		100%

		63,88%

		12 unit

		       189.339.763 

		100,00%

		43,63%

		Bidang Pelayanan dan Pengawasan

		 



		 

		 

		Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

		Jumlah peserta kegiatan penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

		300 orang

		         284.733.477 

		0%

		0

		300 orang

		194.476.796

		0

		           2.057.000 

		0

		        96.957.684 

		0

		        99.014.684 

		0%

		50,91%

		0

		        99.014.684 

		0,00%

		34,77%

		Bidang Pelayanan dan Pengawasan

		 



		 

		 

		Pelayanan Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Tera/Tera Ulang

		Jumlah UTTP yang dilayani

		17696 unit

		         537.271.805 

		0%

		0

		17.696 unit

		366.963.872

		           10.889 

		         53.541.960 

		          6.859 

		       221.954.633 

		    17.748 

		       275.496.593 

		100,29%

		75,07%

		17748

		       275.496.593 

		100,29%

		51,28%

		UPTD Metrologi Legal

		 



		 

		 

		Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi legal

		Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi legal yang dipelihara dan disediakan

		20 jenis

		      2.439.310.211 

		0%

		0

		20 jenis

		1.666.081.696

		20

		        188.049.146 

		20

		       289.724.871 

		20

		       477.774.017 

		100%

		28,68%

		20

		       477.774.017 

		100,00%

		19,59%

		UPTD Metrologi Legal

		 



		 

		12202

		URUSAN PARIWISATA



		6

		 

		Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif 

		Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion

		9%

		   1.058.457.378 

		0%

		0

		5%

		722.940.631

		0

		     106.516.270 

		0

		    203.155.782 

		0

		    309.672.052 

		0%

		42,84%

		0

		    309.672.052 

		0,00%

		29,26%

		Bidang Pemasaran

		 



		 

		 

		

		Persentase rumah kreatif yang beroperasi

		100%

		 

		0%

		0

		43,75%

		 

		0

		 

		0

		 

		0

		                       - 

		 

		 

		0

		                       - 

		0,00%

		0,00%

		Bidang Pemasaran

		 



		 

		 

		Pengembangan Rumah Kreatif

		Jumlah rumah yang terkelola

		2 lembaga

		      1.058.457.378 

		0%

		0

		2 lembaga

		722.940.631

		2 lembaga

		        106.516.270 

		2 lembaga

		       203.155.782 

		2 lembaga

		       309.672.052 

		100%

		42,84%

		2 lembaga

		       309.672.052 

		100,00%

		29,26%

		Bidang Pemasaran

		 



		 

		21201

		URUSAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



		7

		 

		Program Perencanaan Pembangunan Daerah

		Ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan Strategis dan/atau sektoral

		100%

		      592.314.129 

		0%

		0

		100%

		404.558.520

		0

		         3.900.000 

		0

		    177.782.271 

		0

		       181.682.271 

		0

		44,91%

		0

		    181.682.271 

		0,00%

		30,67%

		Sekretariat

		 



		 

		 

		Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

		Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis  

		9 dokumen

		         592.314.129 

		0%

		0

		9 dokumen

		404.558.520

		1 dokumen (LKj)

		           3.900.000 

		4 dokumen (Renstra 2016-2021, Perkin 2017, Renja Tahun 2018,SOP)

		       177.782.271 

		5

		       181.682.271 

		55,56%

		44,91%

		5

		       181.682.271 

		55,56%

		30,67%

		Sekretariat

		 



		 

		22202

		URUSAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN



		8

		 

		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

		80%

		   3.946.355.197 

		0%

		0

		72%

		2.695.413.699

		100%

		     689.688.256 

		100%

		    656.195.433 

		200%

		    1.345.883.689 

		 

		49,93%

		2

		 1.345.883.689 

		250,00%

		34,10%

		Sekretariat

		 



		 

		 

		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

		Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan

		9 jenis

		      3.946.355.197 

		0%

		0

		9 Jenis

		2.695.413.699

		9

		        689.688.256 

		9

		       656.195.433 

		18

		    1.345.883.689 

		 

		49,93%

		18

		    1.345.883.689 

		200,00%

		34,10%

		Sekretariat

		 



		9

		 

		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

		100%

		   1.471.435.514 

		0%

		0

		100%

		1.005.010.255

		35,75%

		     126.325.605 

		9,18%

		    424.681.319 

		44,93%

		       551.006.924 

		44,93%

		54,83%

		0,44928

		    551.006.924 

		44,93%

		37,45%

		Sekretariat

		 



		 

		 

		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

		Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola

		207 unit

		      1.471.435.514 

		185,60%

		1.591.527.737

		207 unit

		1.005.010.255

		74 unit

		        126.325.605 

		19 unit

		       424.681.319 

		93

		       551.006.924 

		44,93%

		54,83%

		 

		    2.142.534.661 

		

		145,61%

		Sekretariat

		 





Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 


Dalam menyusun  Renja Dinas selain memperhatikan evaluasi capaian program tahun 2016 sampai dengan Triwulan II tahun 2017 juga memperhatikan isu – isu penting yang akan dihadapi Kota Surabaya pada Tahun 2018. Isu – isu penting yang akan dihadapi Kota Surabaya pada Tahun 2018, dapat diuraikan sebagaimana berikut:


2.2.1 Urusan Pilihan - Perdagangan


Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan


Isu Strategis :

Upaya pengadaan untuk ketersediaan bahan pokok dan barang penting lainnya dalam kerangka menjaga stabilisasi harga 


Permasalahan :


1. Jaminan ketersediaan kebutuhan pangan dan bahan pokok


2. Kualitas pangan dan bahan pokok yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat


3. Belum semua warga dapat mengakses pangan yang aman.


4. Pengawasan keamanan pangan belum berjalan dengan efektif


5. Ketersediaan beras dikelola oleh Bulog dan tidak ada data tersendiri untuk stok beras kota Surabaya (lumbung pangan lokal). Gudang Bulog terbagi ke dalam wilayah (divre). Kota Surabaya menjadi satu dengan Gresik dan Mojokerto


6. Kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kota Surabaya yang berkaitan dengan pangan berbentuk Kantor. Bentuk kelembagaan tersebut tidak sepadan dengan urusan yang diemban.

Saran Pemecahan :


1. Menyusun konsep perencanaan yang integratif dan komprehensif terkait upaya menjaga ketersediaan komoditas pangan dan pengendalian harga barang penting dan bahan pokok lainnya.

2. Melaksanakan intervensi pasar sebagai upaya mempengaruhi harga pasar.

2.2.2 Urusan Wajib – Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


Program perluasan jangkauan pemasaran UMK

Isu Strategis :


Upaya perluasan pemasaran produk UMK untuk menjangkau pasar global.

Permasalahan :

1. Minat calon tenaga kerja untuk berwirausaha


2. Jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil


3. Kompetensi dan daya saing pelaku usaha mikro


4. Intervensi pelayanan pemerintah kota Surabaya dalam pemerdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelompok terutama bagi masyarakat miskin dan pelaku UMKM belum sinkron serta belum ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara organisasi perangkat daerah yang satu dengan lainnya


5. Penyediaan infrastruktur yang mendukung perdagangan secara berkelanjutan


6. Perluasan jaringan pemasaran


7. Upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional


8. Keterbatasan UMKM untuk mengakses sumber permodalan


9. Pembangunan sentra bagi PKL kurang berdaya guna. Lokasi sentra yang jauh dari calon pembeli menjadi faktor yang menyebabkan PKL tidak menempati sentra yang telah disediakan Pemerintah Kota


10. Kurangnya jiwa enterpreneurship maupun pengetahuan manajemen usaha yang dimiliki pelaku UMKM, sehingga jenis usaha yang ditekuni seringkali tidak bertahan lama


13. Masih banyak UMKM di kota Surabaya yang belum memiliki omzet yang memadai dan memiliki daya saing


14. Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas

Saran Pemecahan :

Peningkatan kegiatan promosi produk UMK melalui kegiatan pameran, pembuatan website dan penyusunan peta pasar.


2.2.3 Urusan Pilihan - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Rumah Kreatif


Isu Strategis :


Menumbuhkan  wirausaha baru dibidang industri kreatif melalui pemanfaatan dan pengembangan rumah kreatif.


Permasalahan :

1. Minat calon tenaga kerja untuk berwirausaha


2. Jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil


3. Kompetensi dan daya saing pelaku usaha mikro


4. Dukungan terhadap pengembangan usaha kreatif


5. Intervensi pelayanan pemerintah kota Surabaya dalam pemerdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelompok terutama bagi masyarakat miskin dan pelaku UMKM belum sinkron serta belum ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara organisasi perangkat daerah yang satu dengan lainnya


6. Penyediaan infrastruktur yang mendukung perdagangan secara berkelanjutan


7. Perluasan jaringan pemasaran


8. Upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional


9. Keterbatasan UMKM untuk mengakses sumber permodalan


10. Pembangunan sentra bagi PKL kurang berdaya guna. Lokasi sentra yang jauh dari calon pembeli menjadi faktor yang menyebabkan PKL tidak menempati sentra yang telah disediakan Pemerintah Kota


11. Kurangnya jiwa enterpreneurship maupun pengetahuan manajemen usaha yang dimiliki pelaku UMKM, sehingga jenis usaha yang ditekuni seringkali tidak bertahan lama

12. Masih banyak UMKM di kota Surabaya yang belum memiliki omzet yang memadai dan memiliki daya saing


Saran Pemecahan :


Pemanfaatan secara optimal aset pemerintah kota Surabaya sebagai unit usaha yang produktif.


2.2.4 Urusan Wajib – Penanaman Modal


Program Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Isu Strategis :


Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan berbasis IT

Permasalahan :


Implementasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan secara online kurang optimal

Saran Pemecahan :

Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan secara online segera diimplementasikan.

2.2.5 Urusan Pilihan – Perdagangan



Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial

Isu Strategis :

Pengembangan Kota Surabaya menjadi kota penyangga dan penghubung perdagangan komoditas potensial antar kota dan antar negara.


Permasalahan :


1. Kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok


2. Upaya pelindungan konsumen


3. Sinergitas peraturan pusat dan daerah


4. Implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum optimal


5. Proses pengadaan dan perijinan lahan yang masih menjadi hambatan


6. Aktivitas perdagangan antar pulau dan nasional


7. Minat masyarakat terhadap produk domestik


8. Kondisi perdagangan dunia yang lesu berdampak pada menurunnya perdagadangan luar negeri di kota Surabaya


Saran Pemecahan :


1. Tersusunnya konsep perencanaan yang integratif dan komprehensif untuk pengembangan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

2. Tersedianya data informasi yang lengkap terkait komoditas potensial dari pengelola sarana distribusi perdagangan.

2.2.6 Urusan Pilihan – Perdagangan


Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


Isu Strategis :


Semakin berkembangnya kegiatan usaha yang menggunakan alat ukuran  takaran  timbangan dan perlengkapannya (UTTP)  perlu dijamin akurasi hasilnya. 


Permasalahan :


1. Kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok


2. Upaya pelindungan konsumen


3. Implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum optimal


4. Minat masyarakat terhadap produk domestik


Saran Pemecahan :


1. Meningkatkan intensitas dan efektifitas pelaksanaan pengawasan dengan penerapan tindakan terhadap Undang-Undang tentang perlindungan konsumen dan peraturan terkait kemetrologian. 


2. Penegakan fair trade melalui penyelenggaraan Pelayanan Tera – Tera Ulang pada Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP). 


3. Peningkatan tertib niaga di bidang perdagangan.


2.2.7 Penunjang Urusan Pemerintahan - Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan



Program Perencanaan Pembangunan Daerah 


Isu Strategis :


Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja seperti yang tertuang pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

Permasalahan :


Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Saran Pemecahan :


Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.
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