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Kata Pengantar 
     

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019 

disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan 

penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai 

media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui 

pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis 

pengukuran kinerja. 

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian 

instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis 

berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan 

evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan 

berkelanjutan di masa mendatang. 

 

Yogyakarta, 31 Januari 2020 

Kepala  

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

 

 

 

Drs. Yunianto Dwisutono 
NIP 19660628 198602 1 002 
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Ikhtisar Eksekutif 
    

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 

2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. 

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 

2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, 

program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.  

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dihasilkan di tahun 

2019, dapat digambarkan sebagai berikut:  

Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah kinerja sektor perindustrian dan perdagangan 

meningkat, dengan indikatornya indeks kinerja perdagangan dan perindustrian. Indikator ini diukur 

dengan melihat realisasi 4 (empat) indikator program, yaitu persentase pasar yang memenuhi 

standar pasar sehat, persentase peningkatan omset UKM, persentase publikasi informasi harga 

bahan pokok dan persentase peningkatan omset IKM. Realisasi untuk empat indikator tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat, terealisasi sebesar 16,7% 

b. persentase peningkatan omset UKM, terealisasi sebesar 6,83% 

c. persentase publikasi informasi harga bahan pokok, terealisasi sebesar 100% 

d. persentase peningkatan omset IKM, terealisasi sebesar 9,71% 

Indeks kinerja perdagangan dan perindustrian dihitung dengan formula (0,25 x kinerja pasar sehat + 

0,25 x kinerja pembinaan UKM + 0,25 x publikasi informasi harga bahan pokok + 0,25 x kinerja 

pembinaan IKM). Sehingga didapat capaian sasaran kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 

2019 adalah 33,31.  

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan: 

a. Pendapatan retribusi pasar, terealisasi sebesar Rp 14.788.015.434 (104,96% dari target) 

b. Pendapatan UPT Pusat Bisnis, terealisasi sebesar Rp 5.666.389.889 (107,99% dari target) 

c. Pendapatan UPT Logam, terealisasi sebesar Rp 502.276.911 (101,79% dari target) 

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan 

beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke 

depan, sebagai berikut: 

1. Pengelolaan sampah pasar, saat ini sampah pasar diangkut dan dibuang ke TPA (Tempat 

Pembuangan Akhir) di Piyungan, dimana daya tampung TPA akan semakin berkurang dari tahun 

ke tahun. Sehingga dibutuhkan langkah-langkah antisipasi pengelolaan sampah pasar, sehingga 
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sampah yang dihasilkan sebisa mungkin dikelola (daur ulang) tidak hanya dibuang langsung ke 

TPA. 

2. Revitalisasi pasar rakyat di Kota Yogyakarta perlu berkelanjutan dilakukan, karena untuk menuju 

pasar sehat harus ada perubahan infrastruktur dan fasilitas pasar yang menunjang terwujudnya 

pasar sehat. 

3. Peralihan metode pembayaran retribusi menggunakan e Retribusi dengan mekanisme host to 

host, menuntut keaktifan pedagang pasar untuk membayar retribusi secara mandiri, tanpa 

dipungut oleh petugas pungut. Disperindag harus dapat membangun kesadaran pedagang 

menunaikan kewajibannya untuk membayar retribusi tepat waktu. 

4. Kondisi ekonomi global yang masih dalam ancaman resesi dan menurunnya daya beli dalam dan 

luar negeri, dapat berpengaruh pada nilai perdagangan produk-produk UKM dan IKM. 

Disperindag perlu melakukan pembinaan dan pendampingan agar UKM dan IKM dapat 

beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan (tren) pasar sehingga dapat bertahan (survive).    

5. Data perdagangan yang terkelola dengan baik sebagai pendukung kebijakan, misalnya harga 

bahan pokok yang secara rutin diperbaharui setiap minggunya dapat menjadi baseline data, 

sebagai dasar pertimbangan kebijakan dan intervensi Disperindag untuk menjaga kestabilan 

harga dan ketersediaan bahan pokok tersebut di pasaran.  

6. UPT Logam yang keberadaannya saat ini memiliki peran lebih, tidak hanya untuk memfasilitasi 

perkembangan IKM logam (khususnya alumunium) di Kota Yogyakarta, tetapi juga memiliki 

target pendapatan dari pelayanan jasa dan kerjasama dengan industri. Fungsi untuk 

menghasilkan pendapatan (mendukung BLUD) menuntut penyesuaian pengelolaan UPT Logam 

dari sisi SDM dan ketugasan yang mendukung fungsi tersebut, khususnya terkait aturan/dasar 

hukumnya.  

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam LKjIP ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang. 
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BAB 1 
    

Pendahuluan 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang  Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.  

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah 

pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. 

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Tahun 2019 diharapkan dapat: 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah 

dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

2. Mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

1.1 Struktur Organisasi 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Yogyakarta. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 

 

Bab 1 Berisi : 

1. Struktur Organisasi 

2. Fungsi dan Tugas 

3. Isu Strategis 

4. Keadaan Pegawai 

5. Keadaan Sarana dan 

Prasarana 

6. Keuangan 

7. Sistematika LKjIP 
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1.2 Tugas dan Fungsi  

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 Tanggal 21 Oktober 2016 

menetapkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang 



 

 

D i n a s  P e r i n d u s t r i a n  d a n  P e r d a g a n g a n  3 

perindustrian dan perdagangan. 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan 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;  

 

1.3 Isu-isu Strategis 

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu 

menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. 

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan 

internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Menjaga kestabilan harga melalui ketersediaan stok bahan pokok di pasar rakyat. 

2. Peningkatan kualitas dan saya saing produk UKM dan IKM yang adaptif terhadap 

perkembangan dan tren pasar, baik untuk pangsa dalam maupun luar negeri. 

3. Gejala deindustrialisasi di Kota Yogyakarta, yang berdampak pada menurunnya kontribusi 

sektor industri terhadap perekonomian, sebaliknya sektor informal (pelayanan jasa) 

berkembang pesat. 

4. Pengembangan fungsi pasar rakyat, guna mendukung sektor pariwisata sebagai penggerak 

perekonomian Kota Yogyakarta.  

5. Revitalisasi pasar rakyat sebagai pusat transaksi perdagangan, dengan meningkatkan 

kualitasnya sehingga dapat bertahan dan bersaing dengan pasar/toko modern. 

6. Implementasi dan adaptasi TI ke dalam layanan dan pengembangan sector perindustrian dan 

perdagangan melalui: pelatihan dan pendampingan pemanfaatan e commerce bagi pelaku 

IKM dan UKM; implementasi pembayaran transaksi jual beli non tunai berbasis aplikasi 

fintech (financial technology), seperti LinkAja, OVO, GoPay; pembayaran retribusi pasar 

melalui sistem e retribusi bekerjasama dengan fintech dan perbankan.   

7. Penguatan IKM melalui pengembangan industri kreatif yang menjadi core dari berbagai 

produk yang dihasilkan, dengan menyediakan dan mempermudah akses co working space 
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berbagai komunitas kreatif, menyediakan ruang pamer/display yang representatif 

(memanfaatkan ketersediaan area pasar rakyat), pengembangan aplikasi yang dapat 

dimanfaatkan sebagai fasilitas display virtual bagi IKM melalui JSS. 

 

1.4 Keadaan Pegawai  

Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan per tanggal 31 Desember 2019, sejumlah 

100 orang PNS, 68 orang tenaga bantuan (naban) dan 1 orang PNS titipan, dengan komposisi 

pegawai sebagai berikut: 

a. Berdasarkan eselonisasi 

Eselon Jumlah Pegawai 

II A 1 orang 

III A 1 orang 

III B 3 orang 

IV A 16 orang 

IV B 6 orang 

 

b. Berdasarkan pendidikan 

Pendidikan Jumlah Pegawai 

SD 11 orang 

SLTP 13 orang 

SLTA 96 orang 

D1 1 orang 

D2 - 

D3 9 orang 

D4 - 

S1 35 orang 

S2 4 orang 

 

c. Berdasarkan golongan 

Golongan Jumlah Pegawai Golongan Jumlah Pegawai 

I/d 6 orang III/b 25 orang 

II/a 4 orang III/c 15 orang 

II/b 3 orang III/d 14 orang 

II/c 6 orang IV/a 2 orang 

II/d 19 orang IV/b 1 orang 

III/a 5 orang IV/c 1 orang 
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d. Berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Pegawai 

Laki-laki 145 orang 

Perempuan 24 orang 

 

Berdasarkan analisa beban kerja (ABK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2019, jumlah 

ideal pegawai yang dubutuhan sejumlah 629 orang. 

 

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta saat ini menempati Pasar 

Beringharjo lantai 3, yang terletak di Jalan Pabringan No. 1 Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. 

Lokasi kantor di kawasan Pasar Beringharjo memiliki peran strategis yang mendekatkan 

Disperindag dengan salah satu tugas fungsinya terkait perdagangan, khususnya pengelolaan 

pasar rakyat di Kota Yogyakarta. Lokasinya juga mudah dijangkau karena mudahnya aksesibilitas 

transportasi.  

Dalam menunjang ketugasannya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta 

dilengkapi dengan sarana operasional yang cukup memadai seperti kendaraan (roda 6, roda 4, 

roda 3 maupun roda 2), komputer, laptop, printer, TV, LCD proyektor, pesawat PABX, faximili, 

telepon, mesin ketik, HT, wireless, jaringan internet, peralatan multi media lainnya. Beberapa 

sarana operasional yang mendukung pelaksanaan ketugasan Disperindag dapat dilihat dalam 

tabel sebagai berikut: 

No Nama Jumlah 

1 Truk (roda 6) 6 unit 

2 Kendaraan roda 4 12 unit 

3 Kendaraan roda 3 2 unit 

4 Kendaraan roda 2 30 unit 

5 Komputer 151 unit 

6 Laptop 22 unit 

7 Printer 81 unit 

8 Telepon 17 unit 

9 HT 85 unit 

 

Namun demikian sarana dan prasarana kantor tersebut masih perlu ditingkatkan untuk 
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memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat. 

1.6 Keuangan 

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2019 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun 

anggaran 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 

45.708.451.859,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 7.700.172.659,- dan belanja 

langsung sebesar Rp 38.008.279.200,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan 

program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program 

pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp 38.008.279.200,- yang didukung 

oleh 10 (sepuluh) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Ada 2 (dua) kegiatan yang 

menggunakan jasa layanan sebagai sumber anggaran, karena menerapkan PPK BLUD (Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah), yaitu UPT Pusat Bisnis dan UPT Logam.  

 

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2019 sebagai berikut: 

Ringkasan Eksekutif memuat: 

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, 

serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta 

kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya; 

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut, dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi 

pada tahun mendatang. 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas 

dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Potensi yang menjadi ruang lingkup Perangkat 

Daerah dan sistematika penulisan LKjIP. 

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian 

kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih 

instansi pada tahun yang bersangkutan, serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi 

Kepala Daerah. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas 

kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara 
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memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah 

antisipatif yang akan diambil. 

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran 

bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran 

organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan 

efisiensi. 

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai 

penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang 

sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan 

yang berkualitas  

BAB IV PENUTUP 

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, 

permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan 

serta strategi pemecahan masalah. 

LAMPIRAN 
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BAB 2 
    

Perencanaan  
& Perjanjian Kinerja 

2.1  Perencanaan Strategis 

Memasuki Tahun 2019, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan merupakan manifestasi komitmen Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan, dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota 

Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-

2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan 

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017-2022 tidak 

terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan 

dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017). 

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan, atau acuan pokok 

penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Daerah Kota YogyakartaNo. 11 Tahun 2017 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. 

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 

lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan 

kegiatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang harus dilaksanakan secara terpadu, 

sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 

2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 44 tahun 2019 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.  

 

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah 

Visi dan misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang 

selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung 2 misi RPJMD Kota Yogyakarta, yaitu 

misi 1 meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat dengan sasaran Ketahanan 

Pangan Masyarakat Meningkat. Peran Disperindag dalam sasaran ini sebagai OPD pendukung 

sasaran tersebut, dimana sektor perdagangan khususnya berperan mendukung sasaran ini. 

Program pembinaan dan pengendalian perdagangan melakukan monitoring dan pengendalian 

harga bahan pokok, kemitraan stabilisasi ketersediaan bahan pokok, monitoring penggunaan 

BTM/P (Bahan Tambahan Makanan/Pangan), pengawasan peredaran barang berbahaya, 

operasi pasar, pasar rakyat dsb. Program penataan, pengembangan dan pendapatan pasar 

Visi Misi Sasaran Daerah 

Meneguhkan Kota 

Yogyakarta Sebagai Kota 

Nyaman Huni Dan Pusat 

Pelayanan Jasa Yang 

Berdaya Saing Kuat 

Untuk Keberdayaan 

Masyarakat Dengan 

Berpijak Pada Nilai 

Keistimewaan 

 

 

1. Meningkatkan 
kesejahteraan dan 
keberdayaan 
masyarakat 

1. Kemiskinan masyarakat 
menurun 

2. Keberdayaan 
masyarakat meningkat 

3. Ketahanan pangan 
masyarakat meningkat 

2. Memperkuat ekonomi 
kerakyatan dan daya 
saing Kota Yogyakarta 

1. Ketimpangan 
pendapatan antar 
penduduk menurun 

2. Pertumbuhan ekonomi 
meningkat 

3. Memperkuat moral, 
etika, dan budaya 
masyarakat Kota 
Yogyakarta 

1. Gangguan ketentraman 
dan ketertiban 
masyakarat menurun 

4. Meningkatkan kualitas 
pendidikan, kesehatan, 
sosial, dan budaya 

1. Kualitas pendidikan 
meningkat 

2. Harapan hidup 
masyarakat meningkat 

3. Peran serta masyarakat 
dalam pengembangan 
dan pelestarian budaya 
meningkat 

5. Memperkuat tata kota 
dan kelestarian 
lingkungan 

1. Kesesuaian 
pemanfaatan ruang 
meningkat 

2. Kualitas lingkungan 
hidup meningkat 

6. Membangun sarana 
dan prasarana publik 
dan permukiman 

1. Infrastruktur wilayah 
meningkat 

7. Meningkatkan tata 
kelola pemerintah yang 
baik dan bersih 

1. Kapasitas tata kelola 
pemerintahan 
meningkat 
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melakukan pengelolaan pasar rakyat, sehingga terwujud pasar rakyat yang kondusif sebagai 

salah satu sentra transaksi jual beli bahan pangan di Kota Yogyakarta. 

Misi 2 RPJMD Kota Yogyakarta adalah memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing 

Kota Yogyakarta, dengan dua sasaran yaitu ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun 

dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Dalam mendukung misi ke 2 untuk sasaran 

ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun, Disperindag sebagai OPD pendukung 

pencapaian sasaran tersebut. Langkah Disperindag dalam mendukung sasaran ini dengan 

berperan dalam pengembangan dan peningkatan UKM Kota Yogyakarta, dengan tujuan 

meningkatkan omset UKM  dari tahun ke tahun. Peningkatan omset ini berdampak pada 

semakin meningkatnya kesejahteraan UKM dan tenaga kerja/masyarakat yang terlibat di 

dalamnya. 

Disperindag berperan sebagai OPD utama bersama Dinas Pariwisata dan Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan guna mendukung misi 2 dengan sasaran pertumbuhan 

ekonomi meningkat.  Indikator kinerja strategis Disperindag untuk mendukung sasaran 

tersebut adalah kinerja sektor perdagangan dan perindustrian meningkat. Sektor perdagangan 

dan perindustrian menjadi sektor prioritas Disperindag, dengan meningkatnya kinerja 

perdagangan melalui pengelolaan pasar rakyat dan pengembangan UKM, serta meningkatnya 

kinerja perindustrian melalui pengembangan IKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

Kota Yogyakarta. 

 

2.1.2 Tujuan dan  Sasaran Perangkat Daerah 

Tujuan 

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka 

menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama 5 tahun anggaran adalah 

meningkatkan kinerja sektor perindustrian dan perdagangan. 

Sasaran Strategis 

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan 

dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: 

NO. SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET TAHUNAN 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Kinerja sektor 

perindustrian 

dan perdagangan 

meningkat 

Indeks kinerja 

perdagangan 

dan 

perindustrian 

 9,42 16,3
3 

23,5
1 

27,6
9 

32,1
1 

36,2
8 

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
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2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan 

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan 

bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi 

organisasi. 

 

NO. SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN 

1 2 3 4 

1 Kinerja sektor 

perindustrian dan 

perdagangan 

meningkat 

Program Pembinaan 

Perindustrian 

a. Pembinaan Teknis 

Perindustrian 

b. Pembinaan Sarana 

Produksi 

Program Pengembangan 

Industri Logam 

a. Optimalisasi 

Pelayanan BLUD UPT 

Logam 

b. Pendukung Pelayanan 

UPT Logam 

Program Pembinaan dan 

Pengendalian 

Perdagangan 

a. Pembinaan Usaha 

Perdagangan 

b. Pengawasan dan 

Pengendalian 

Perdagangan 

c. Penyelenggaraan 

Metrologi Legal 

Program Pemeliharaan 
Sarana Prasarana 
Kebersihan, Keamanan 
dan Ketertiban Pasar 

a. Pengelolaan 

Kebersihan Pasar 

b. Pengelolaan 

Pengamanan dan 

Penertiban Pasa 

c. Pemeliharaan Pasar - 

Pasar se Kota 

Yogyakarta 
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Program Penataan, 

Pengembangan dan 

Pendapatan Pasar 

a. Pengelolaan 

Pendapatan Pasar 

b. Penataan Lahan dan 

Pedagang 

c. Optimalisasi 

Pemungutan Retribusi 

Pelayanan Pasar 

Wilayah I 

d. Optimalisasi 

Pemungutan Retribusi 

Pelayanan Pasar 

Wilayah II 

e. Optimalisasi 

Pengelolaan Pasar 

Satwa dan Tanaman 

Hias Yogyakarta 

f. Pengembangan Pasar 

Tradisional 

Program Pengembangan 

Pusat Bisnis 

Optimalisasi Pelayanan 

BLUD UPT Pusat Bisnis 

Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan 

 

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi, kepada  pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian 

kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan 

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu  berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta 

sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, 

beserta target kinerja dan anggaran.   

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan 

anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019 adalah 

sebagai berikut: 
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NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET 

TAHUNAN 

1 2 3 4 5 

1 Kinerja sektor 

perindustrian dan 

perdagangan 

meningkat 

Indeks kinerja 

perdagangan dan  

perindustrian 

 23,51 

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

Pada tahun 2019, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan Perubahan 

Perjanjian Kinerja tahun 2019. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena menyesuaikan 

dengan perubahan Rencana Kerja (Renja) dan anggaran perubahan (DPPA) perangkat daerah. 

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET 

TAHUNAN 

1 2 3 4 5 

1 Kinerja sektor 

perindustrian dan 

perdagangan 

meningkat 

Indeks kinerja 

perdagangan dan  

perindustrian 

 23,51 

Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

 

2.3 Rencana AnggaranTahun 2019 

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 

kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 47.545.034.533,-. dengan rincian Belanja Tidak 

Langsung Rp 7.929.652.297,- dan Belanja Langsung Rp 39.615.382.236,-. Melalui mekanisme 

perubahan APBD 2019 menjadi Rp 45.708.451.859,-. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 

7.700.172.659,- dan Belanja Langsung Rp 38.008.279.200,-. 

 

2.3.1 Target Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

 

Uraian Target Persentase 

Belanja Tidak Langsung Rp 7.700.172.659,- 16,85 % 

Belanja Langsung Rp 38.008.279.200,- 83,15% 

Jumlah Rp 45.708.451.859,-  100% 

Tabel 2.6 Target Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan  

APBD PerubahanTahun 2019 



 

 

D i n a s  P e r i n d u s t r i a n  d a n  P e r d a g a n g a n  14 

2.3.2 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis 

Anggaran belanja langsungTahun 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang 

dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut: 

No. Sasaran Anggaran (Rp) Prosentase Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 Kinerja sektor 

perindustrian dan 

perdagangan meningkat 

31.710.299.200 69.38% Meliputi program: 

a. Pembinaan dan 

Pengendalian 

Perdagangan 

b. Pemeliharaan Sarana 

Prasarana, Kebersihan, 

Keamanan dan 

Ketertiban Pasar 

c. Penataan, 

Pengembangan dan 

Pendapatan Pasar 

d. Pengembangan Pusat 

Bisnis 

e. Pembinaan 

Perindustrian 

f. Pengembangan Industri 

Logam 

Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis 
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     BAB 3 
    

Akuntabilitas Kinerja 

 

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan 

penilaian kinerja, dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan tahun 2019 yang telah disepakati. 

Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi 

dan mengukur, dalam rangka pengumpulan data kinerja yang 

hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan 

dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data, 

selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai 

dengan tingkat capaian kinerja yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

 

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja 

dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan 

sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta target dan capaian 

realisasinya dirinci sebagai berikut: 

 

 

 

No. Interval Nilai Realisasi 

Kinerja  

Kriteria Penilaian Realisasi 

Kinerja  

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik  

2. 76 ≤ 90 Tinggi 

3. 66 ≤ 75 Sedang 

4. 51 ≤ 65 Rendah 

5. ≤ 50 Sangat Rendah  

Bab 3 Berisi : 

1. Capaian Kinerja 

Tahun 2019 

2. Evaluasi dan Analisis 

Capaian Kinerja 

Sasaran Strategis 

3. Evaluasi dan Analisis 

Capaian Kinerja 

Lainnya 

4. Realisasi Anggaran 

5. Inovasi 
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NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI 

 

CAPAIAN 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Kinerja sektor 

perindustrian dan 

perdagangan meningkat 

Indeks kinerja 

perdagangan dan  

perindustrian 

 23,51 33,31 141,68% 

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2019 

Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) sasaran yang terbagi dalam 1 (satu) indikator. Pada 

tahun 2019, indikator tersebut telah memenuhi dan melebihi dari target yang ditetapkan.  

 

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

 Analisa Capaian Kinerja Strategis 

Pencapaian sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dicerminkan 

dalam capaian indikator kinerja. Indikator pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat melalui 

indeks kinerja perindustrian dan perdagangan, yang dihitung menggunakan formula yang 

memperhitungkan pencapaian indikator program lainnya (Tabel 3.3), yaitu: 

a. Persentase pasar sehat 

b. Persentase peningkatan omzet UKM 

c. Persentase peningkatan omzet IKM, dan 

d. Persentase publikasi harga bahan pokok 

Tiga indikator program (a, b dan d) mewakili kinerja sektor perdagangan, terkait 

pembinaan/fasilitasi UKM, keberadaan pasar rakyat dan pengawasan harga bahan pokok, 

sedangkan sektor perindustrian diwakili oleh indikator persentase peningkatan omset IKM. 

Masing-masing indikator program memiliki porsi 25% dalam indikator kinerja Disperindag, indeks 

kinerja sektor perindustrian memilki porsi hanya 25% (1 indikator) dibandingkan dengan sektor 

perdagangan sebesar 75% (3 indikator).  
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NO Sasaran Indikator Formula Indikator 

1 2 3 4 

1 Kinerja sektor 

perindustrian dan 

perdagangan 

meningkat 

Indeks kinerja 

perdagangan 

dan  

perindustrian 

(0,25 x Persentase pasar yang 

memenuhi standar pasar sehat) + 

(0,25 x Persentase peningkatan 

Omset UKM) + (0,25 Persentase 

publikasi informasi harga bahan 

pokok) + (0,25 x Persentase 

peningkatan omset IKM) 

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 

 

Hal ini mempertimbangkan kondisi Kota Yogyakarta yang saat ini penggerak 

perekonomiannya adalah sektor penyedia jasa, dimana keberadaan pasar rakyat dan UKM 

berperan besar di dalamnya. 

Pada tahun 2019 kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diukur dengan 

indikator indeks kinerja perindustrian dan perdagangan dapat memenuhi dan melampaui target 

yang telah ditetapkan. Dimana dari target sebesar 23,51 dapat terealisasi 33,31 dengan 

persentase capaian sebesar 141,68% (Tabel 3.4). Nilai indeks kinerja perindustrian dan 

perdagangan ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (2018), dimana 

ada kenaikan sebesar 4,91 point.  

Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu kinerja sektor perindustrian dan 

perdagangan meningkat, dengan indikator indeks kinerja perdagangan dan perindustrian pada 

tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

No 
Indikator 

Sasaran 

Realisasi 

2018 

2019 

Target Akhir 

Renstra 

(2022) 

Capaian s/d 

2019 

terhadap 

target 2022 

(%) 

Target Realisasi 
% 

Realisasi* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Indeks kinerja 

perdagangan 

dan  

perindustrian 

28,40 23,51 33,31 141,68% 36,28 91,81 

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 

 

Bila melihat capaian kinerja di tahun 2019, dapat kita ketahui bahwa capaian ini sudah 

melebihi target kinerja di tahun 2021 sebesar 32,11 (lihat Tabel 2.2). Oleh karena itu, guna lebih 

optimal dalam peningkatan kinerja tahun ke tahun hingga akhir masa Renstra di tahun 2022, 
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perlu dilakukan review Renstra Disperindag 2017 – 2022 untuk memperbaharui target kinerja 

dengan melihat capaian di tahun 2019. Perubahan (review) ini juga berdampak pada indikator-

indikator program pendukung capaian sasaran kinerja Disperindag, dengan melihat indikator-

indikator program yang capaiannya telah melebihi target di tahun-tahun yang akan datang. 

NO. 

INDIKATOR PROGRAM 

PENUNJANG SASARAN 

DISPERINDAG 

TAHUN 

2019 
TARGET 

2020 

TARGET  

2021 
TARGET 2022 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Persentase pasar 

yang memenuhi 

standar pasar sehat 

16,7% 16,7% 20,0% 23,3% 26,7% 

2 Persentase 

peningkatan Omset 

UKM    

6,00% 6.83% 7,00% 8,00% 9,00% 

3 Persentase publikasi  

informasi harga 

bahan pokok 

100% 100% 100% 100% 100% 

4 Persentase 

peningkatan omset 

IKM 

8% 9,71% 8% 9% 9% 

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Program Disperindag TA 2019 

 

Capaian indikator program pendukung sasaran dengan melihat pada Tabel 3.5, pada tabel 

tersebut dapat diketahui realisasi dari setiap indikator yang mendukung sasaran strategis. 

Beberapa indikator menunjukkan realisasi melebihi dari target di tahun 2019, ada hal-hal yang 

menjadi pendorong tercapainya/terlampauinya target sasaran kinerja Disperindag tahun 2019, 

yaitu: 

1. Indikator persentase peningkatan omset UKM yang melebihi target, dimana dari target 

peningkatan sebesar 6% tercapai 6,83%.  Hal ini didorong dengan semakin sadarnya pelaku 

UKM untuk memanfaatkan media online baik media sosial (medsos) maupun marketplace 

(seperti tokopedia, shopee, dsb.) untuk memasarkan produknya. Disperindag melalui 

kegiatan pembinaan usaha perdagangan dan pembinaan sarana produksi, memberikan 

pelatihan dan pendampingan dalam pemanfaatan e commerce untuk mendukung pemasaran 

produk UKM Kota Yogyakarta. Pameran/gelar potensi yang difasilitasi Disperindag bagi UKM 

juga berperan tidak hanya sebagai sarana penjualan/pemasaran, tapi lebih ke promosi dan 

informasi berbagai produk UKM, sehingga tercatat banyak transaksi pembelian tidak 

berlangsung saat pameran tetapi juga pasca pameran. Selain itu pelaku UKM juga diberi 

wawasan mengenai tren produk saat ini, yang harus diadaptasi melalui kreatifitas produk 
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yang dihasilkan, sehingga selalu up to date dan berdaya saing dengan kompetitor dari daerah 

lain. 

2. Indikator persentase peningkatan omset IKM juga melebihi target yang ditentukan tahun ini, 

dimana ditargetkan sebesar 8% dan tercapai 9,71%. Dimana hal ini diukur dengan 

membandingkan omset IKM sebelum dan pasca pelatihan yang dilakukan Disperindag. 

Pemilihan (kurasi) IKM peserta pelatihan, jenis pelatihan yang memang dibutuhkan, pemateri 

dari kalangan praktisi dan pendampingan IKM pasca pelatihan menjadi hal yang mendorong 

dapat terimplementasinya dengan optimal hasil pelatihan dalam proses produksi IKM pasca 

pelatihan. Hal ini menyebabkan meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi IKM yang 

berimbas pada kenaikan omset IKM, karena produk yang dihasilkan dapat diterima pasar dan 

mampu bersaing dengan produk kompetitor lainnya. 

Pada tahun 2019 sasaran Disperindag untuk kinerja sektor perindustrian dan 

perdagangan, yang dilihat dari nilai indeks kinerja perdagangan dan perindustrian dapat 

melampaui dari target yang ditetapkan. Realisasi yang melampaui target ini didukung oleh 

capaian indikator persentase peningkatan omset UKM dan persentase peningkatan omset IKM 

yang masing-masing melampaui target di tahun 2019. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.4.  

Capaian ini menunjukkan bahwa di tengah kelesuan perekonomian global, sektor informal 

yakni pariwisata tetap mengalami peningkatan dan secara tidak langsung berdampak pada 

peningkatan omset UKM dan IKM yang di Kota Yogyakarta menjadi pendukung sektor pariwisata. 

Pembinaan melalui pelatihan, pendampingan dan fasilitasi pameran juga membuka wawasan 

pelaku UKM dan IKM untuk menghasilkan produk yang mengikuti perkembangan trend dan 

berdaya saing. 

 

Sasaran Kinerja Sektor Perindustrian dan Perdagangan Meningkat 

Kinerja sektor perindustrian dan perdagangan diukur dengan melihat realisasi dari 

program yang mendukung sektor perdagangan, yaitu program pemeliharaan sarana prasarana 

kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar, program pembinaan dan pengendalian 

perdagangan dan program pembinaan perindustrian. Ketiga program itu sangat berkaitan erat 

dengan kinerja sektor perindustrian dan perdagangan sebagai sasaran Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan.  

Tolak ukur perdagangan dapat dilihat melalui kondisi pasar rakyat (tradisional) yang sehat, 

dan dapat menjalankan fungsinya sebagai pusat transaksi perdagangan yang tersebar dalam 30 

pasar rakyat di Kota Yogyakarta. Kestabilan harga bahan pokok di pasar juga dapat diakses 

melalui publikasi harga bahan pokok (dalam aplikasi JSS) yang mengambil data dari 8 pasar besar 

di Kota Yogyakarta. Harga bahan pokok ini menjadi acuan kebijakan seperti operasi pasar dan 

sidak (inspeksi mendadak) ke distributor, untuk menjaga kestabilan harga, dengan tujuan untuj 

menjaga dan mengangkat daya beli konsumen. Selain itu sebagai kota yang perekonomiannya 

ditunjang oleh penyediaan jasa dan Usaha Kecil Menengah (UKM), maka penting untuk menjaga 

dan memfasilitasi UKM untuk terus berkembang. Perkembangan UKM untuk mendukung kinerja 
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perdagangan dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya omset setiap UKM. 

Sedangkan sektor perindustrian di Kota Yogyakarta, sesuai dengan kebijakan 

perekonomian dan pengembangan wilayah (tata ruang) maka industri yang dapat berkembang 

adalah Industri Kecil Menengah (IKM). Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta tidak memiliki 

kawasan industri, sebagai kawasan yang dapat menampung industri besar. Oleh karena itu 

penguatan sektor industri dilakukan dengan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi bagi pelaku 

IKM. Kinerja perindustrian duikur dengan melihat perkembangan/kemajuan IKM yang berada di 

Kota Yogyakarta, perkembangan ini dilihat dari sisi omset IKM yang mendapat pembinaan oleh 

Disperindag. Peningkatan omset IKM pasca pelatihan/pembinaan menjadi dasar untuk menilai 

kinerja sektor perindustrian.  

 Analisis Keberhasilan Sasaran 

Sasaran perangkat daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yakni 

kinerja sektor perindustrian dan perdagangan meningkat dapat tercapai bahkan melebihi target 

yang telah ditentukan melalui indikator indeks kinerja sektor perindustrian dan perdagangan. 

Program yang mendukung pencapaian sasaran secara langsung melibatkan 3 program, yaitu 

program pembinaan usaha perdagangan, program pembinaan perindustrian dan program 

pemeliharaan sarana prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar. Selain itu 

pencapaian ini juga didukung oleh program lainnya, yaitu program penataan, pengembangan 

dan pendapatan pasar, program pengembangan pusat bisnis dan program pengembangan 

industri logam. 

Tiga (3) program utama pendukung pencapaian sasaran bila dilihat dari capaian kinerja 

fisik dan keuangan sudah sangat baik, dimana kinerja fisik sudah tercapai 100% dengan kata lain 

semua keluaran kegiatan dapat dilaksanakan di tahun 2019, sedangkan untuk kinerja keuangan 

rata-rata untuk ketiga program tersebut sebesar 96,97% (Tabel 3.5). Optimalnya kinerja fisik dan 

keuangan di program-program pendukung sasaran Disperindag, juga menjadi faktor pendorong 

tercapainya target sasaran Disperindag di tahun 2019. 

 

3.3 Realisasi Anggaran 

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 92,39%. dari total 

anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 84,18%, 

sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 15,82%. Jika dilihat dari 

realisasi anggaran, penyerapan anggaran terbesar pada Program Pembinaan Perindustrian 

(98,45%). Sedangkan penyerapan terkecil pada Program Pengembangan Pusat Bisnis (80,92%), 

dikarenakan semua anggaran operasional UPT Pusat Bisnis berasal dari jasa layanan, sehingga 

harus menyisakan sekitar 20% anggaran tahun 2019 untuk mendukung operasional di awal 

tahun 2020.  

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, 

pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% 

menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 
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telah mencukupi. 

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai 

program/kegiatan (3 program/8 kegiatan) dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 

berikut: 

No Sasaran Indikator 

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi 

% 

Realis

asi 

Pagu 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

 

Realisasi 

(%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Kinerja sektor 

perindustrian 

dan 

perdagangan 

meningkat 

Indeks kinerja 

perdagangan 

dan  

perindustrian 

23,51 33,31 141,68

% 

16.144.

890.000 

15.655.0

57.497 

96,97% 

Total Belanja 

Langsung 
Rp 35.114.406.598 

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per SasaranTahun 2019 

 

No Sasaran Indikator 
% Capaian Kinerja 

(≥100%) 

% 

Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 

Efisiensi 

1 2 3 4 5 6  

 Kinerja sektor 

perindustrian 

dan 

perdagangan 

meningkat 

Indeks kinerja 

perdagangan 

dan  

perindustrian 

141,68% 96,97% 3,03% 

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi 

Analisis Efisiensi 

Dari satu sasaran strategis di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sasaran kinerjanya 

sudah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut, sasaran kinerja sektor 

perindustrian dan perdagangan meningkat telah mencapai kinerja sebesar 141,68% dengan 

efisiensi anggaran 3,03% (Tabel 3.7). Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh 

melalui efisiensi di beberapa pos anggaran pendukung, koordinasi antar bidang dan sekretariat 

untuk saling dukung/bantu dalam penyelesaian kegiatan, perencanaan anggaran yang lebih teliti 

dan terencana, serta pemanfaatan TI dalam pelaksanaan kegiatan. 
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3.4 Inovasi 

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak 

dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai 

pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2019, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah 

mengembangkan inovasi berupa e-Retribusi, sebagai sebuah terobosan pemanfaatan Teknologi 

Informasi (TI) dalam pemungutan retribusi kepada pedagang pasar di Kota Yogyakarta.  

Sistem e-Retribusi terus bertransformasi secara mekanisme dan pemanfaatan teknologi, 

hingga menemukan bentuk yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan karakter mekanisme 

pemungutan retribusi pasar. Saat ini ada 2 (dua) mekanisme yang digunakan yaitu menggunakan 

QR code dan host to host, dimana ke depannya sistem e-Retribusi akan menggunakan host to 

host untuk seluruh pasar di Kota Yogyakarta. Sistem ini menuntut kesadaran dan kemandirian 

pedagang pasar, untuk membayar retribusi tepat waktu. Sistem ini juga memudahkan untuk 

memantau sejauh mana pemungutan retribusi, karena data pemungutan retribusi akan 

diumumkan secara transparan dan real time sehingga memudahkan pihak-pihak yang 

berkepentingan di dalamnya.  
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BAB             BAB 4          
    

Penutup 
 

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan pada tahun anggaran 2019, merupakan tahun ke-3 dari 

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2017-2022. 

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak, 

dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, 

untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung 

oleh berbagai pihak. 

 

Kesimpulan 

Hasil laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2019 dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Sasaran Disperindag yaitu kinerja perindustrian dan perdagangan meningkat, yang diukur 

dengan indikator indeks kinerja perdagangan dan perindustrian tercapai 33,31 dari target 23,51 

dengan capaian 141,68%. 

2. Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 4 (empat) indikator program yang dipilih sebagai tolak 

ukur, yaitu: 

 Persentase pasar yang memenuhi pasar sehat 

 Persentase peningkatan omset UKM 

 Persentase publikasi informasi harga bahan pokok, dan  

 Persentase peningkatan omset IKM 

Empat indikator tersebut telah memenuhi/melebihi target yang ditetapkan atau sebesar 100% 

dari total indikator pendukung (tolak ukur).  

Rencana Tindak Lanjut 

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan atau mencapai target kinerja 

di tahun yang akan datang dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut: 

1. Memetakan kondisi pasar rakyat, sehingga di awal tahun sudah dapat menentukan potensi 

pasar yang dapat diangkat menjadi pasar sehat (sesuai ketentuan yang berlaku). Dimana 

ditargetkan penambahan pasar sehat sebanyak 1 pasar setiap tahunnya. 

2. Mendorong dan memfasilitasi pelaku UKM dan IKM melalui pelaksanaan pameran sebagai 

media pemasaran, promosi dan menjaring relasi, maupun pelatihan dan pendampingan dalam 

 

Bab 5 Berisi : 

1. Kesimpulan 

2. Rencana Tindak 

Lanjut 
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pemanfaatan e commerce sebagai media pemasaran produk unggulan UKM dan IKM. 

3. Menjalin kerjasama dengan institusi terkait maupun fintech dan marketplace, untuk 

memperkenalkan dan mengimplementasikan e commerce dan fintech kepada pelaku UKM dan 

IKM, sebagai fasilitas/sarana untuk melakukan promosi dan transaksi secara lebih luas. 

4. Mengembangkan sistem dan TI dalam publikasi harga bahan pokok, baik melalui Kios Segoro 

Amarto maupun JSS (Jogja Smart Service), sehingga informasi harga bahan pokok dapat lebih 

mudah dan luas diakses warga. 

5. Revitalisasi pasar rakyat dengan target 2 pasar yakni Pasar Prawirotaman dan Pasar Kluwih 

Ngadikusuman, guna meningkatkan kualitas pasar (pasar sehat) dan meningkatkan potensi PAD 

melalui retribusi layanan pasar. 

6. Melakukan langkah-langkah implementasi SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) bagi IKM di 

Kota Yogyakarta, guna mendukung kebijakan e smart IKM (Kementerian Perindustrian) untuk 

menyediakan baseline data pengembangan perindustrian, dan memperluas fasilitasi IKM dalam 

pendanaan, e payment, akses marketplace, orientasi ekspor dan logistic center.      
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Lampiran 1. Struktur Organisasi 

 

 



  

 

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra Disperindag 2017 - 2022) 

 

 

VISI: Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan

MISI 2: Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta

Awal Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2.2 Meningkatkan pengelolaan 

kebersihan pasar

9,42 16,33 23,51 27,69 32,11 36,28 10,0% 13,3% 16,7% 20,0% 23,3% 26,7%

Meningkatkan pengelolaan 

pengamanan dan penertiban pasar

Meningkatkan pemeliharaan sarana 

prasarana pasar

Meningkatkan pengelolaan 

pendapatan pasar

      15.335.808.505          14.112.835.836         14.089.577.359          14.153.602.100          14.161.137.300         14.257.615.859 

Meningkatkan penataan lahan dan 

pedagang

Meningkatkan SDM pelaku pasar 

tradisional

Peningkatan 

pengembangan 

pusat bisnis

Meningkatkan pendapatan UPT pusat 

bisnis

Program 

pengembangan 

pusat bisnis

Pendapatan UPT 

Pusat Bisnis

Nilai Pendapatan UPT Pusat 

Bisnis dalam rupiah

        4.625.112.300            4.914.315.650           4.915.003.150            4.920.993.775            4.955.332.491           4.965.244.655 

Meningkatkan Pengembangan 

Kemitraan dengan Toko Modern 

2,00% 4,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00%

Pembatasan toko berjejaring

Meningkatkan pengawasan 

pengendalian harga

2,68% 6,00% 9,39% 12,75% 16,10% 19,46%

Meningkatkan tata titik lokasi PKL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Meningkatkan promosi produk UMKM

Meningkatkan pembinaan teknis 

perindustrian

5% 6% 8% 8% 9% 9%

Meningkatkan pembinaan sarana 

perindustrian

Meningkatkan pameran industri kreatif

Meningkatkan perancangan teknologi 

tepat guna bagi IKM

Meningkatkan pembinaan sentra 

industri

Meningkatkan pendapatan UPT logam 

dengan perbaikan kualitas produk 

yang mengarah ke industri kreatif 

dengan pemanfaatan teknologi ramah 

lingkungan 

      490.027.216,00       1.088.760.000,00         493.422.500,00          519.432.800,00          844.182.800,00         956.100.200,00 

Meningkatkan kemitraan dengan pihak 

swasta

No
Formula Indikator 

Program PD

Target Program PD

Tujuan Daerah 2.1 Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing kota Yogyakarta

Sasaran PD Indikator Sasaran PD

Formula 

Indikator 

Sasaran PD

Target Sasaran PD

Program PD
Indikator 

Program PD
Strategi Daerah Arah Kebijakan Tujuan PD

Indikator Tujuan 

PD

Formula Indikator Tujuan 

PD

Target Tujuan PD

Pemeliharaan 

sarana prasarana 

kebersihan, 

keamanan dan 

ketertiban pasar 

meningkatkan 

kinerja sektor 

perindustrian dan 

perdagangan

indeks kinerja 

perdagangan dan 

perindustrian

(0,25xkinerja revitalisasi 

pasar+0,25xkinerja 

pembinaan 

UKM+0,25*kinerja penertiban 

PKL+0,25*kinerja pembinaan 

IKM)

9,42

Persentase titik 

lokasi PKL yang 

tertata

(Jumlah titik lokasi PKL tertata 

/ Jumlah titik PKL) x 100%

Peningkatan 

penataan, 

pengembangan dan 

pendapatan pasar 

Program penataan, 

pengembangan dan 

pendapatan pasar

Pendapatan 

retribusi pasar

Nilai pendapatan retribusi 

pasar

Pengoptimalan 

pembinaan dan 

pengendalian 

perdagangan 

Program pembinaan 

dan pengendalian 

perdagangan 

Persentase 

peningkatan 

Omset UKM yang 

dibina 

36,23 meningkatkan 

kinerja sektor 

perindustrian dan 

perdagangan

indeks kinerja 

perdagangan dan 

perindustrian

(0,25xkinerja 

revitalisasi 

pasar+0,25xkiner

ja pembinaan 

UKM+0,25*kinerj

a penertiban 

PKL+0,25*kinerja 

 pembinaan IKM)

Program 

pemeliharaan sarana 

prasarana 

kebersihan, 

keamanan dan 

ketertiban pasar 

Persentase pasar 

yang memenuhi 

standar pasar 

sehat

( Jumlah  persentase  Kenaikan 

Omzet IKM yang dibina tahun n ) 

/ banyaknya IKM yang dibina) 

Persentase 

publikasi informasi 

harga bahan 

pokok

(jumlah publikasi/24) x 100%

Pengoptimalan 

pembinaan 

perindustrian

Program pembinaan 

perindustrian

Persentase 

peningkatan omset 

IKM yang dibina

((OmsetIKMn – OmsetIKMn-1) / 

OmsetIKMn-1) x 100%

(Jumlah pasar yang 

memenuhi pasar sehat / 

Jumlah pasar) x 100%

Peningkatan 

pengembangan 

industri logam

Program 

pengembangan 

industri logam

Pendapatan UPT 

Logam

Nilai Pendapatan UPT Logam



  

 

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 



  

 

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 



  

 

Lampiran 5.Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKjIP Tahun Sebelumnya 

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

Jalan Pabringan No. 1 Yogyakarta Telp./Fax (0274) 515871 Kode Pos 55122 
EMAIL : perindag@jogjakota.go.id  

Hotline SMS: 0812270001,2740 Hotline Email :upik@jogjakota.go.id 
WEBSITE :www.jogjakota.go.id 

 

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKjIP TAHUN SEBELUMNYA 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

No Saran/Rekomendasi Tindak lanjut 

1 Melakukan reviu atas target kinerja sasaran 

dengan memperhatikan pencapaian agar lebih 

realistis 

 Telah dilakukan review Renstra di tahun 

2019 untuk indikator program 

pendapatan retribusi pasar, 

pendapatan UPT Pusat Bisnis dan 

pendapatan UPT Logam. 

 Review juga dilakukan dengan 

penggantian indikator program 

Pembinaan dan Pengendalian 

Perdagangan.  

2 Dalam menyusun laporan kinerja agar: 

 Menyajikan pencapaian IKU/pencapaian 

sasaran yang berorientasi outcome. 

 Menyajikan pembandingan data secara 

memadai seperti dengan target jangka 

menengah, capaian tahun sebelumnya. 

 Menyajikan analisis efisiensi penggunaan 

sumberdaya secara memadai 

Telah dilakukan dalam LKjIP Disperindag 

tahun 2019 dalam Bab 3 Akuntabilitas 

Kinerja 

3 Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan 

menyajikan kesimpulan keberhasilan atau 

kegagalan program yang dievaluasi, serta 

menyajikan rekomendasi secara memadai untuk 

peningkatan kinerja. 

Telah dilakukan dalam LKjIP Disperindag 

tahun 2019 dalam Bab 4 Penutup yang 

berisi kesimpulan dan rencana tindak 

lanjut. 

4 Melaksanakan evaluasi Rencana Aksi secara 

berkala (triwulan) dengan memberikan rencana 

perbaikan serta memantau tindaklanjut hasil 

evaluasi Rencana Aksi periode sebelumnya. 

Rapat evaluasi Rencana Aksi secara 

berkala telah dilakukan, dalam bentuk 

rakor monev renja per triwulan maupun 

rakor struktural Disperindag. 

Kepala 

 

                                                                                 Drs. Yunianto Dwisutono 
                      NIP. 196606258 198602 1 002 


