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PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahi robbil alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas berkat Rakhmat dan Hidayah-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta 

Tahun 2018. 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari Peraturan 

Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKIP). Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Yogyakarta selaku unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dalam 

bidang Perindustrian dan Perdagangan  berkewajiban untuk menyusun Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

a. Mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dalam 

menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya urusan 

perindustrian dan urusan perdagangan secara baik dan benar dengan 

mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan 

yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Mewujudkan pelaksanaan kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban 

dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan Dinas. 

c. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas 

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. 

d. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

e. Menjadi bahan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja. 

 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Yogyakarta  Tahun 2018 ini dibuat untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Yogyakarta,   

KEPALA 

 

DRS. MARYUSTION TONANG, MM 
NIP. 19660614 199403 1 006 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Pengukuran Kinerja berdasarkan Indikator Sasaran yaitu Indeks Kinerja 

Perdagangan dan Perindustrian didapat dari realisasi capaian indikator program-

program yaitu ;  

 

1. Jumlah Persentase Kenaikan Omzet Industri Kecil Menengah (IKM) yang 

dibina dari target 6 % untuk tahun 2018 terealisasi 43,8 % dengan capaian 

kinerja sebesar 730 % masuk kategori sangat tinggi.  

2. Sedangkan Persentase Peningkatan Omzet Usaha Kecil Menengah (UKM) 

yang dibina dari target 4 % tahun 2018 terealisasi sebesar 4,1 % dengan 

capaian kinerja adalah sebesar 104,5 % melampaui target.  

3. Untuk Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat dari target 4 

(empat) pasar atau 13,3 % tahun 2018 tercapai realisasi 4 (empat) pasar atau 

capaian kinerja 100 % masuk kategori sangat tinggi dan sesuai target yang 

telah ditetapkan. 

4. Sedangkan Persentase titik Lokasi Pedagang kaki lima (PKL) yang tertata 

dari target tahun 2018 adalh 6 % tercapai realisasi sebesar 15,64 % atau 

sebanyak 23 titik lokasi PKL atau terdapat tingkat capaian sebesar 260 %   

 

Dengan melihat data tersebut diatas yaitu prosentase kenaikan Omzet IKM dari 

target tahun 2018 adalah 6 % terealisir sebesar 43,8 % atau terdapat tingkat capaian 

sebesar 730 % dari sebanyak 324 IKM yang dibina.Pencapaian target sehingga 

tercapai peningkatan yang sangat signifikan dari target yang direncanakan . Deviasi 

yang sangat tinggi sampai 730 % disebabkan oleh Pengukuran yang kurang valid. 

Pengukuran omzet IKM merupakan pengukuran self assessment yang dilakukan 

sendiri oleh IKM. Angka kenaikan omzet yang didapat merupakan apa yang 

dirasakan sendiri oleh IKM.Hampir semua IKM tidak memiliki catatan secara pasti 

terkait besarnya omzet sehingga besaran omzet hanya merupakan perkiraan 

semata.. 

Sedangkan untuk Persentase Omzet UKM yang dibina dengan target tahun 2018 

sebesar 4 % terealisir sebesar 4,1 % atau terdapat tingkat capaian sebesar 104,5 % 

dari sejumlah 306 UKM se Kota Yogyakarta yang dibina dan mengikuti pameran-

pameran yang dilaksanakan seluruh Indonesia.Terdapat realisasi yang melebihi 

target yang telah ditetapkan disebabkan antara lain oleh pelaksanaan Jakarta Fair 

yang diikuti oleh UKM waktunya lebih lama menjadi 40 hari dibanding tahun 
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sebelumnya Tahun 2017 selama 35 hari dan berbarengan dengan menjelang Hari 

Raya Idhul Fitri sehingga pengunjung ramai dan banyak terjadi transaksi, serta 

Pelaksanaan Expo di Tarakan, Kalimantan semua produk yang dipamerkan laku 

keras malah ada beberapa produk yang harus menambah jumlahnya karena antusias 

pengunjung yang sangat tinggi. 

Sedangkan untuk Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat dengan 

target 4 (empat) pasar tahun 2018 terpenuhi sesuai target dengan capaian kinerja 

100 %, adapun 4 pasar yang dimaksud adalah Pasar Pingit, Pasar Karangwaru dan 

Pasar Gedongkuning,Pasar Ngasem 

Selanjutnya untuk persentase titik lokasi Pedagang Kaki Lima yang tertata untuk 

tahun 2018 dengan target 15,64 % atau 23 titik lokasi terealisir 100 % .dari 147 

penggal jalan yang diijinkan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) ada 23 penggal jalan 

yang telah ditata Kecamatan karena penggal jalan tersebut yang dilombakan. 

Dari Hasil pengukuran indikator program tersebut diatas maka dapat diketahui 

Realisasi Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan 

Target tahun 2018 adalah 16,33 tercapai Realisasi sebesar 28,4 yaitu berdasarkan 

penghitungan dengan menggunakan Formula Indikator Sasaran yaitu ; 

(0,25 x kinerja revitalisasi pasar + 0,25 x kinerja pembinan UKM + 0,25 x kinerja 

       Penertiban PKL + 0,25 x kinerja pembinaan IKM) 

 (0,25 x 13,3 + 0,25 x 41 + 0,25 x 15,64 + 0,25 x 43,8) 

 = 3,3 + 10,25 + 3,9 + 10,95 

 = 28,4  . 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Gambaran Umum SKPD 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan dilanjutkan 

dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 tentang  

Pembentukan Susunan Organisasi ,Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta merupakan unsur 

pelaksana pemerintah daerah dalam urusan perindustrian dan perdagangan. 

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan 

otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang  

Perindustrian dan Perdagangan; 

c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Perindustrian dan 

Perdagangan; 

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian dan Perdagangan; 

e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, 

kepegawaian,keuangan,evaluasi dan pelaporan; dan 

f. Pelaksanaan pengawasan,pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang 

perindustrian dan perdagangan; 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas dibantu Unit Pelaksana Teknis 

sebanyak 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis sesuai rincian tugasnya masing-

masing.  

 

Kondisi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas pokok 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta meliputi kondisi pegawai, 

anggaran,  pendapatan dan belanja. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Kondisi Pegawai 

Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada keadaan bulan 

Desember 2018 sejumlah 114 orang PNS dan 69 orang tenaga bantuan 

(naban). Dengan Komposisi Pegawai sebagai berikut : 
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a. Berdasarkan Eselonisasi 

Eselon II     1 

Eselon III     3 

Eselon IV a 19 

Eselon IV b 6 

 

b. Berdasarkan Pendidikan 

NO PENDIDIKAN 
JUMLAH 

PEGAWAI 
KETERANGAN 

1 SD 9  

2 SLTP 10  

3 SLTA 51  

4 D2 1  

5 SARJANA Muda/D3 7  

6 STRATA  1 33  

7. STRATA  2 3  

 

c. Berdasarkan Golongan 

NO GOLONGAN JUMLAH KETERANGAN 

1 IV 5  

2 III 61  

3 II 41  

4 I 7  

 

d. Jenis Kelamin 

NO JENIS KELAMIN JUMLAH KETERANGAN 

 LAKI – LAKI 92  

 PEREMPUAN 22  

 

e. Status Kepegawaian 

NO JENIS JUMLAH KETERANGAN 

 PNS 114  

 NABAN 69  

 Tenaga Teknis 348  
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2. Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Realisasi Belanja Tidak Langsung 

Tahun 2018 

 

Murni 

 

Setelah Perubahan 

 

Realisasi 

 

% 

8.416.649.417 7.951.189.347   7.632.062.990 95,99 

 

3. Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2018 

Murni(Rp) Setelah Perubahan 

(Rp) 
Realisasi (Rp) % 

 

41.313.832.701 

 

40.548.626.928 

 

37.352.188.421,29 

 

92,12 

 

4. Total Jumlah Belanja dan Realisasi Jumlah Belanja SKPD Tahun 2018 

 

Murni (Rp) 

 

Setelah Perubahan    

(Rp) 

 

Realisasi (Rp) 

 

% 

 

49.730.482.118 

 

48.499.816.275 

 

44.984.251.411,2 

 

94,055 

 

5. Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018 

Murni (Rp) Setelah Perubahan 
(Rp) 

Realisasi (Rp) % 

 

Rp 14.112.835.836 

 

Rp 14.122.835.836 

 

Rp 14.096.442.567 

 

99,81 
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B. Rincian Tugas  

Rincian Tugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan 

Organisasi, Kedudukan , Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Yogyakarta.Adapun rincian tugas dari susunan organisasi 

Dinas adalah ;  

1. SEKRETARIAT 

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, 

perlengkapan,kepegawaian, dan keuangan.Untuk melaksanakan tugas dan 

fungsi tersebut Sekretaris dibantu oleh ; 

(1) Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan 

kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan 

pemberianbimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum, 

tatalaksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan dokumentasi, 

perlengkapan, pengelolaan barang dan administrasi kepegawaian. 

(2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

mempunyai tugas membantu sekretaris dalam merumuskan kebijakan, 

koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian 

bimbingan di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan 

pertanggungjawaban. 

(3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam 

merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

 

2. BIDANG BIMBINGAN USAHA, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

PERDAGANGAN 

Bidang Bimbingan Usaha, Pengendalian dan Pengawasan 

Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan,membina,mengawasi dan mengendalikan program bidang 
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bimbingan Usaha,Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan yang 

membawahi ; 

(1) Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan 

(2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan 

 

3. BIDANG BIMBINGAN TEKNIS DAN SARANA PRODUKSI PERINDUSTRIAN 

Bidang Bimbingan Teknis dan sarana Produksi Perindustrian dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidangyang bertugas membantu Kepala Dinas dalam 

merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan 

mengendalikan program bidang Bimbingan Teknis dan sarana Produksi 

Perindustrian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh; 

(1) Seksi Bimbingan Teknis Perindustrian dan, 

(2) Seksi Bimbingan sarana Produksi 

 

4. BIDANG SARANA PRASARANA, KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN 

KETERTIBAN PASAR 

Bidang Sarana Prasarana, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu 

Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, 

mengawasi dan mengendalikan program dibidang Sarana Prasarana, 

Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar yang dalam melaksanakan 

tugasnya dibantu oleh; 

(1) Seksi sarana Prasarana Pasar 

(2) Seksi Kebersihan Pasar 

(3) Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar 

 

5. BIDANG PENATAAN, PENGEMBANGAN DAN PENDAPATAN PASAR 

Bidang Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan 

mengendalikan program bidang Penataan, Pengembangan dan Pendapatan 

Pasar yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh; 

(1) Seksi Pengembangan Pasar 

(2) Seksi Pendapatan Pasar dan 

(3) Seksi Penataan Lahan Pasar.,  
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6. UNIT PELAKSANA TEKNIS. 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan adalah : 

1. UPT Pasar  Wilayah I 

2. UPT Pasar Wilayah II  

3. UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta ( PASTY ) 

4. UPT Pusat Bisnis 

5. UPT Metrologi 

6. UPT Logam 

 

UPT Pasar adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas 

dalam bidang pengelolaan teknis operasional pasar tradisional dan 

pemungutan retribusi.UPT Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

UPT Metrologi adalah Unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional 

Dinas dalam bidang metrologi, UPT Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala 

UPT yang berada dan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas,UPT Metrologi mempunyai fungsi; 

a. Pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya; 

b. Pengelolaan dan pemeliharaan alat-alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya; 

c. Pelaksanaan ketatausahaan UPT. 

.Sedangkan UPT Pusat Bisnis adalah Unit Pelaksana Teknis untuk menunjang 

operasional Dinas dalam pengelolaan dan pemasaran pusat bisnis, sementara 

UPT PASTY merupakan Unit Pelaksana Teknis untuk menunjang operasional 

Dinas dalam fungsi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 

(PASTY). UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT dan bertanggungjawab 

langsung kepada Kepala Dinas. 

UPT Logam adalah Unit Pelaksana Teknis untuk menunjang operasional 

Dinas dalam pelayanan pembinaan dan fasilitasi industri logam. UPT Logam 

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas.  

 

7. KELOMPOK  JABATAN FUNGSIONAL 
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BAB II  

RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan periode Tahun 2017 -

2022, yang didalamnya diantaranya berisi visi dan misi dinas. 

1. VISI DAN MISI 

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta  

“Terwujudnya sektor Perindustrian dan Perdagangan sebagai Pusat 

Pengembangan Perekonomian, Wisata dan Edukasi” 

Untuk mewujudkan VISI tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

mempunyai MISI : 

(1)  Mengembangkan industri kreatif dan menengah berbasis komoditas  

unggulan daerah 

(2) Mengembangkan industri kreatif dan IKM yang berwawasan 

lingkungan 

(3) Meningkatkan promosi dan pengembangan perdagangan 

(4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian perdagangan 

(5)  Mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai daerah tertib ukur (DTU) 

dalam rangka pengawasan dan pengamanan perdagangan 

(6) Mewujudkan sarpras, kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar 

yang mampu mengikuti perkembangan untuk kenyamanan pengguna 

pasar 

(7) Mewujudkan penataan pemanfaatan lahan yang produktif dan inovatif 

guna mendukung optimalisasi pendapatan 

(8) Meningkatkan pemberdayaan pedagang pasar tradisional 

(9) Meningkatkan pendapatan melalui sistem yang mampu mengikuti 

perkembangan 

2. TUJUAN 

Meningkatkan kinerja sektor Perindustrian dan Perdagangan 

3. SASARAN  

Meningkatkan kinerja sektor Perindustrian dan Perdagangan 

4. INDIKATOR STRATEGIS 

a. Omzet Industri Kecil Menengah (IKM) meningkat 

b. Omzet Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dibina meningkat 

c. Pasar yang memenuhi standar pasar sehat 

d. Presentase Titik Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tertata 
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5. Sedangkan VISI dan MISI  UPT Pusat Bisnis adalah: 

Visi UPT Pusat Bisnis adalah “Menjadi Pengelola Area Premium Yang Lebih 

Baik Pada Kawasan Pasar Tradisional” 

Sedangkan dalam rangka mencapai visi tersebut, maka misi yang akan 

dilaksanakan UPT Pusat Bisnis dalam kurun waktu 2014-2018 adalah: 

 Menyelenggarakan layanan yang lebih baik. 

 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

 Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan 

performa kinerja layanan dan performa kinerja keuangan 

 

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 

No. Sasaran Strategis  Indikator Kinerja Target 

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

1. Kinerja sektor Perindustrian dan 

Perdagangan meningkat 

1. Indeks Kinerja 

Perdagangan dan 

Perindustrian 

 

16,33 % 

 

C. PERJANJIAN KINERJA 

 

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian 

kinerja antara atasan (Walikota Yogyakarta) dan bawahannya (Kepala Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta) untuk mewujudkan target kinerja 

tertentu pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi, yang menampilkan Sasaran 

strategis, Indikator Kinerja dan Target untuk tahun 2018 ada perubahan anggaran 

yang menyebabkan Perjanjian Kinerja juga berubah. 

Untuk melengkapi data dari Perjanjian Kinerja kami tampilkan Anggaran Belanja 

Langsung beserta realisasi dan persentase capaiannya. 
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            Program Anggaran (Rp) 

 
Realisasi (Rp) 

% 

I.Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 5.871.570.450 

 
5.257.243.364,39 89,54 

 
 

  

        

II.Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

585.978.150 
 

387.881.955 66,19 
 

 
  

III.program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia 

47.500.000 
 
27.090.000 57,03 

 
 

  

        

IV.Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

23.812.500 

 
 

16.643.600 
69,89 

 

 

  

        

V.Program Pembinaan dan 
Pengendalian Perdagangan 3.853.817.714 

 
3.712.826.518 

 
96,34 

    

VI.Program Pemeliharaan 
Sarana Prasarana 
Kebersihan, Keamanan dan 
Ketertiban Pasar 

9.856.481.171 

 
9.479.626.935,20 

 
96,18 

    

VII. Program Penataan, 
Pengembangan dan 
Pendapatan Pasar 

6.236.612.713 
 

5.836.002.383 
 

93,58 

    

VIII.Program Pengembangan 
Pusat Bisnis 7.688.741.210 

 
6.576.578.295 

 
85,54 

    

IX.Program Pembinaan 
Perindustrian 3.558.606.100 

 
3.471.091.800 

 
97,54 

    

X.Program Pengembangan 
Industri Logam 2.825.506.920 

 
2.587.203.570.70 

 
91,57 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. PENGUKURAN KINERJA  

Hasil dari Pengukuran Kinerja berdasarkan Indikator Sasaran adalah sebagai 

berikut : 

1. Jumlah Persentase Kenaikan Omzet Industri Kecil Menengah (IKM) yang 

dibina dari target 6 % untuk tahun 2018 terealisasi 43,8 % dengan capaian 

kinerja sebesar 730 % masuk kategori sangat tinggi.  

2. Sedangkan Persentase Peningkatan Omzet Usaha Kecil Menengah (UKM) 

yang dibina dari target 4 % tahun 2018 terealisasi sebesar 4,1 % dengan 

capaian kinerja adalah sebesar 104,5 % juga dengan kategori sangat tinggi.  

3. Untuk Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat dari target 4 

(empat) pasar atau 13,3 % tahun 2018 tercapai realisasi 4 (empat) pasar 

atau capaian kinerja 100 % masuk kategori sangat tinggi dan sesuai target 

yang telah ditetapkan. 

4. Sedangkan Persentase titik Lokasi Pedagang kaki lima (PKL) yang tertata 

dari target tahun 2018 adalh 6 % tercapai realisasi sebesar 15,64 % atau 

sebanyak 23 titik lokasi PKL atau terdapat tingkat capaian sebesar 260 %   

 

B. EVALUASI  

Dengan melihat data tersebut diatas yaitu prosentase kenaikan Omzet IKM dari 

target tahun 2018 adalah 6 % terealisir sebesar 43,8 % atau terdapat tingkat 

capaian sebesar 730 % dari sebanyak 324 IKM yang dibina.Pencapaian target 

sehingga tercapai peningkatan yang sangat signifikan dari target yang 

direncanakan . Deviasi yang sangat tinggi sampai 730 % disebabkan oleh 

Pengukuran yang kurang valid. Pengukuran omzet IKM merupakan pengukuran 

self assessment yang dilakukan sendiri oleh IKM. Angka kenaikan omzet yang 

didapat merupakan apa yang dirasakan sendiri oleh IKM.Hampir semua IKM 

tidak memiliki catatan secara pasti terkait besarnya omzet sehingga besaran 

omzet hanya merupakan perkiraan semata.. 

Sedangkan untuk Persentase Omzet UKM yang dibina dengan target tahun 

2018 sebesar 4 % terealisir sebesar 4,1 % atau terdapat tingkat capaian 

sebesar 104,5 % dari sejumlah 306 UKM se Kota Yogyakarta yang dibina dan 

mengikuti pameran-pameran yang dilaksanakan seluruh Indonesia.Terdapat 

realisasi yang melebihi target yang telah ditetapkan disebabkan antara lain oleh 
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pelaksanaan Jakarta Fair yang diikuti oleh UKM waktunya lebih lama menjadi 

40 hari dibanding tahun sebelumnya Tahun 2017 selama 35 hari dan 

berbarengan dengan menjelang Hari Raya Idhul Fitri sehingga pengunjung 

ramai dan banyak terjadi transaksi, serta Pelaksanaan Expo di Tarakan, 

Kalimantan semua produk yang dipamerkan laku keras malah ada beberapa 

produk yang harus menambah jumlahnya karena antusias pengunjung yang 

sangat tinggi. 

Sedangkan untuk Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat 

dengan target 4 (empat) pasar tahun 2018 terpenuhi sesuai target dengan 

capaian kinerja 100 %, adapun 4 pasar yang dimaksud adalah Pasar Pingit, 

Pasar Karangwaru dan Pasar Gedongkuning,Pasar Ngasem 

Selanjutnya untuk persentase titik lokasi Pedagang Kaki Lima yang tertata untuk 

tahun 2018 dengan target 15,64 % atau 23 titik lokasi terealisir 100 % .dari 147 

penggal jalan yang diijinkan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) ada 23 penggal 

jalan yang telah ditata Kecamatan karena penggal jalan tersebut yang 

dilombakan. 

Dari Hasil pengukuran indikator program tersebut diatas maka dapat 

diketahui Realisasi Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Yogyakarta dengan Target tahun 2018 adalah 16,33 tercapai Realisasi sebesar 

28,4 yaitu berdasarkan penghitungan dengan menggunakan Formula Indikator 

Sasaran yaitu ; 

(0,25 x kinerja revitalisasi pasar + 0,25 x kinerja pembinan UKM + 0,25 x 

kinerja 

      Penertiban PKL + 0,25 x kinerja pembinaan IKM) 

      (0,25 x 13,3 + 0,25 x 41 + 0,25 x 15,64 + 0,25 x 43,8) 

      = 3,3 + 10,25 + 3,9 + 10,95 

      = 28,4  . 

Untuk kegiatan Internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Yogyakarta secara umum telah terlaksana dengan baik yang dapat dilihat dengan 

Indikator Kinerja Terwujudnya Kelancaran Administrasi, keuangan dan 

operasional Perkantoran terealisasi sebesar 89,54 % masuk kategori tinggi walau 

mengalami penurunan sebesar 3,89 % dibanding tahun 2018 realisasi sebesar 

93,43 % dikarenakan ada beberapa sub kegiatan yang realisasinya tidak 

maksimal yaitu Belanja makan minum tamu pasca perubahan anggaran dipindah 

ke anggaran Bagian Protokol serta ada makan minum harian pegawai,dengan 

banyak yang memasuki masa pensiun. Serta untuk Perjalanan Dinas ada 

efisiensi berupa selisih harga tiket dan biaya hotel dan di pemeliharaan computer 
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karena sebagian masih baru sehingga tingkat kerusakan Komputer 

menurun.Sedangkan untuk Belanja jasa KIR realisasi sangat kecil sebesar 22,84 

% karena tidak lolos uji KIR dan Belanja STNK yang dianggarkan terlalu besar 

karena kurang cermat dalam penjagaan pembayaran pajak.Sedangkan untuk 

Belanja Jasa Kantor untuk Belanja Telepon penggunaan telepon berkurang 

frekwensinya karena ada alternative komunikasi yang lain yaitu lewat email dan 

Hand Phone serta telepon untuk UPT Metrologi tidak terpakai dan untuk Belanja 

Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi pembuatan spanduk tidak direalisasikan 

mengingat keterbatasan waktu.  

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur kegiatan 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional belum maksimal 

realisasinya sebesar 66,19 % turun sebesar 2,89 % disbanding realisasi tahun 

2017 sebesar 69,08 % masuk kategori sedang ,dikarenakan pada sub kegiatan 

Belanja Jasa service terealisir 58,77 % dan Belanja Penggantian Suku cadang 

yang terealisir hanya sebesar 51,74 % karena kurangnya kesadaran pemegang 

kendaraan untuk menservice/memelihara kendaraan dinas operasional masing-

masing . 

Pada Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, kegiatan 

Bimtek dan Diklat Peningkatan Sumber Daya Manusia yang merupakan program 

baru ditahun 2018 terealisir sebesar 57,03 % dikarenakan penawaran dari 

penyelengara Diklat yang dianggap kurang dipercaya sehingga pelaksanaan 

Diklat baru dapat direalisasikan pada Triwulan III dan penawaran Diklat yang 

penyelenggaraannya di akhir tahun anggaran sehingga khawatir terlambat dalam 

proses penyelesaian dokumen pendukungnya/SPJ nya semuanya berakibat 

penyerapan kurang maksimal. 

Pada Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan terealisasi sebesar 

69,89 % dengan penjelasan pencapaian target output sudah terpenuhi, namun 

terjadi efisiensi belanja karena banyaknya koordinasi melalui media komunikasi 

secara tidak langsung yaitu untuk pekerjaan yang bersifat mendesak dan segera 

untuk ditindak lanjuti. Untuk Program dan kegiatan eksternal sebagian besar 

penyerapannya sudah diatas 91 % masuk kategori sangat tinggi yaitu Pada 

Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan realisasi fisik/pencapaian 

output sudah terpenuhi namun realisasi keuangan tercapai 96,34 % karena ada 

efisiensi honor Tim PMPS serta belanja dekorasi, dokumentasi,Publikasi hanya 

dibuat 1 macam untuk beberapa kegiatan. 
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Pada Program Pemeliharaan Sarana Prasarana,Keamanan Ketertiban 

dan Kebersihan Pasar semua kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dan 

lancar tercapai realisasi keuangan besar 96,18 % masuk kategori sangat tinggi 

namun masih ada sub kegiatan yang terserap 71,91 % yaitu Belanja Bahan bakar 

Minyak/gas dan Pelumas karena tidak ada pengeluaran belanja uuntuk Mesin 

Pengayak sampah karena rusak. 

Sedangkan pada Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan 

Pasar target belanja sebesar Rp. 6.236.612.713 terealisir Rp.5.836.002.383 atau 

capaian penyerapan adalah sebesar 93,58 % masuk kategori sangat tinggi walau 

belum 100 % disebabkan antara lain untuk sub kegiatan Belanja Alat Tulis kantor 

menyesuaikan volume pelaksanaan kegiatan dan belanja penggandaan sesuai 

rill kebutuhan,Belanja paket pengiriman volume surat yang dikirim berkurang 

karena banyak diantar langsung atau pedagang diminta dating ke kantor. 

Program Pembinaan Perindustrian di tahun 2018 ini terserap anggaran 

sebesar 97,54% realisasi masuk kriteria sangat baik namun masih ada 1 sub 

kegiatan yaitu Belanja Jasa Kantor berupa belanja jasa pengiriman Sertifikat 

Pelatihan Animasi yang diantar langsung oleh pihak penyelenggara dan belanja 

cetak sebagian Sertifikat animasi dicetak menggunakan anggaran 

penyelenggara.Sedangkan untuk Program Pengembangan Industri Logam 

terealisir mencapai 91,57 % yang terdiri dari kegiatan Optimalisasi Pelayanan 

BLUD UPT Logam realisasi mencapai 91,57 % masuk kategori Baik dan pada 

kegiatan Optimalisasi Pelayanan UPT Logam terealisir 90,62 % belum maksimal 

disebabkan pada Sub Kegiatan Belanja Pengisian tabung Gas hanya terealisir 

58,67 % dikarenakan kegiatan proyek banyak tertunda di akhir tahun 2018 

sehinggaorder baru bisa terlaksana di awal tahun 2019, menjadikan proyek Die 

Casting tertunda dan serapan anggaran tidak maksimal.Sedangkan untuk 

Pendapatan UPT Logam dari target yang telah ditetapkan tahun 2018 sebesar 

Rp.346.652.600 terealisir sebesar Rp.364.293.802 atau pencapaian sebesar 

105,08 %.Target pendapatan terpenuhi dikarenakan ada pendapatan yang tidak 

diproyeksikan tetapi masuk yaitu ada pekerjaan pembuatan mouldingsehingga 

ada pemasukan yang lebih. 

 Program Pengembangan Pusat Bisnis satu-satunya program eksternal 

yang capaian Belanjanya dibawah 90 % yaitu terealisir 85,54 % namun 

mengalami kenaikan dibandingkan serapan tahun 2017 realisasi  tercapai 

sebesar 73,91 % disebabkan antara lain pada Belanja Pegawai BLUD anggaran 

Belanja Pegawai sebagian besar untuk tunjangan kinerja pegawai, yang 

realisasinya berdasarkan daftar kehadiran.sertaBelanja Barang dan Jasa 
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penyediaan anggaran sebagian besar untuk pemeliharaan, sedangkan untuk 

maintenance dan pembelian suku cadang pembelanjaannya disesuaikan dengan 

kebutuhan. Sedangkan untuk Belanja Modal perbaikan/renovasi/ 

konstruksi/bangunan kawasan Jalan Pabringan belum dapat direalisaikan di 

tahun 2018. Sedangkan dari sisi Pendapatan UPT Pusat Bisnis terjadi kenaikan 

sebesar 106,70 % di tahun 2018 ini dari Target Pendapatan Sebesar Rp. 

5.066.871.000 realisasi mencapai Rp. 5.406.580.780 

 

5. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Realisasi Belanja Tidak Langsung 

Tahun 2017 dibandingkan Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

Tahun Murni Setelah 
Perubahan 

Realisasi % 

2017 7.235.802.348 8.377.365.152 8.060.055.313 96,21 

2018 8.416.649.417 7.951.189.347 7.632.062.990 95,99 

 

Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017 

dibandingkan tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

Tahun Murni Setelah 
Perubahan 

Realisasi % 

2017 47.319.984.556 46.348.188.415 41.594.366.716,75 89,74 

2018 41.313.832.701 40.548.626.928 37.352.188.421,29 92,12 

 

Dari tabel tersebut diatas terlihat ada penurunan serapan di Belanja Tidak 

Langsung yaitu di tahun 2017 sebesar 96,21 % menurun menjadi 95,99 % di 

tahun 2018 penurunan disebabkan ada beberapa pegawai yang telah memasuki 

masa pensiun. 

Sedangkan pada table Anggaran Belanja Langsung dapat dilihat bahwa terjadi 

kenaikan penyerapan anggaran pada Belanja Langsung dari  tahun 2017 

sebesar 89,74  % sedangkan untuk Belanja Langsung tahun 2018 ini menjadi 

sebesar 92,12 % atau ada kenaikan sebesar 2,38 %, ini terjadi karena 

pelaksana masing-masing kegiatan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja 
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dengan melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai perencanaan yang 

telah dibuat dengan lebih bertanggung jawab demi memberikan pelayanan yang 

lebih baik kepada masyarakat. 

 Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Tahun 2016,2017 

dibandingkan dengan Pendapatan dan Realisasi Tahun 2018 

Tahun Murni Setelah 
Perubahan 

Realisasi % 

2016 19.504.711.450 19.808.554.985 20.594.765.167 103,97 

2017 20.679.263.100 21.459.903.087 22.114.209.223 103,05 

2018 22.538.615.486 21.969.244.145 22.564.662.405 102,7 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Yogyakarta mampu merealisasikan bahkan melebihi target Pendapatan 

Asli Daerah di tahun 2017 yaitu sebesar 103,05 %  dapat melebihi dari target 

yang telah ditetapkan, keberhasilan tersebut dengan mengoptimalkan Radio 

Pasar, Optimalisasi/Pemanfaatan Lahan Pasar, Penertiban listrik pasar, 

Perpindahan los ke kios menyebabkan penambahan retribusi, namun bila 

dibandingkan tahun 2016 ada penurunan sebesar 0,92 % yang disebabkan ada 

pengurangan jumlah pasar dari sebanyak 31 pasar menjadi 30 pasar, yaitu 

pasar Kembang sehingga berpengaruh pada realisasi pendapatan. 
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BAB IV  

PENUTUP 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2017 yang berpedoman 

pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Yogyakarta adalah keberhasilan dari berbagai faktor pendorong antara lain : 

1. Jumlah Pasar ada 30  

2. Jumlah pedagang yang besar 

3. Omzet yang besar 

4. Jumlah pengunjung pasar tradisional yang banyak 

5. Kepastian Biaya Pelayanan  dan adanya peraturan yang jelas dalam 

pengelolaan pasar dan retribusi pasar 

6. Omzet IKM yang realisasinya melebihi target yang sudah direncanakan 

7. Omzet UKM yang capaian realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan 

8. Serta Revitalisasi Pasar dalam hal ini revitalisasi bukan dari segi fisik bangunan 

pasar tetapi yang mengarah pada pasar sehat sebanyak 3 (tiga) pasar atau 

mencapai 100 %. 

 

Beberapa hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja antara lain :  

1 Belum maksimalnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang pasar sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2 Kepedulian pedagang dan pengguna pasar terhadap aset atau lahan belum 

sepenuhnya dipahami. 

3 Ada beberapa Program/Kegiatan yang pelaksanaannya belum maksimal 

 

Strategi pemecahan masalah :  

1 Pembenahan, penataan dan atau revitalisasi bangunan sesuai dengan 

kepentingan pengguna dan pengelolaannya disesuaikan dengan kondisi riil 

2 Penambahan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang secara bertahap 

dengan mengacu ketentuan yang berlaku. 

3 Pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi secara kontinyu terhadap pedagang,  

paguyuban dan komunitas pasar. 

4 Lebih mencermati Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan 

Program Kegiatan yang telah ditetapkan dan tata kala yang telah ditentukan. 

 


