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B A B   I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2019
merupakan dokumen perencanaan
bidang industri dan perdagangan yang
memuat program dan kegiatan prioritas
tahun 2019 dan merupakan implementasi
dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 54
tahun 2010, pasal 134 yang menjelaskan
bahwa “Renja SKPD memuat program
dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif,
dan prakiraan maju”.

Dalam pelaksanaannya Renja Dinas
Perdagangan Kab. Banggai dilakukan
secara sinergi dan terintegrasi dengan
pengembangan sektor-sektor ekonomi
lainnya seperti sektor pertanian,
kehutanan, kelautan dan lain sebagainya.
Mengacu pada isu-isu strategis yang
berkembang, maka pokok-pokok rencana
aksi pembangunan industri dan
perdagangan diimplementasikan melalui
program dan kegiatan yang mengarah
pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan
penciptaan lapangan pekerjaan.



Renja Dinas Perdagangan Kab. Banggai
disusun dengan tujuan sebagai landasan
dan acuan bagi perencanaan dan
anggaran pembangunan industri dan
perdagangan untuk tahun anggaran 2019
sekaligus untuk menjabarkan visi dan misi
Dinas Perdagangan Kab. Banggai yang
telah dideskripsikan pada Renstra SKPD
Dinas Perdagangan Kab. Banggai 2016 –
2021 serta digunakan untuk menjawab
berbagai tantangan dan peluang yang
ada, menggambarkan rencana
pembangunan industri dan perdagangan
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan
Kabupaten Banggai tahun 2017, merujuk
dasar Hukum antara lain :

1. Pancasila

2. UUD 1945



3. Undang-undang nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di
Sulawesi. (Lembaran Negara Tahun
1959 Nomor 74 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1882).

4. Undang-undang Nomor 24 tahun
1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3501)

5. Undang – undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 pasal 7 ayat (1) tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana tela diubah
beberapa kali terakhir dengan
Undang – Undang Nomor 9 Tahun
2015



8. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 dan
sesuai RPJM Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah dengan kewenangan masing-
masing SKPD.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun
2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung jawaban Keuangan daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun
2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung jawaban Keuangan dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun
2000 tentang Tata Cara Pertanggung
jawaban Kepala Daerah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah daerah Provinsi dan
Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor
82 Tanbahan lembaran Negara RI Nomor
4737)

13. Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007
Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara RI
nomor 4741).



14. Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang tahapan, tata
cara penyusunan dan pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah secara teknis
diatur melalui Peraturan Menteri
Dalam Negeri no.54 tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

15. Peraturan Daerah Kabupaten
Banggai nomor 20 tahun tentang
kewenangan Kabupaten Banggai
(Lembaran Daerah Tahun 2000
Nomor 35 Seri D Nomor 13).

16. Peraturan daerah Kabupaten
Banggai Nomor 26 Tahun 2001
tentang Pola Dasar Pembangunan
Daerah Kabupaten Banggai Tahun
2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun
2001 Nomor 26 seri D Nomor 10)

17. Peraturan Daerah Kabupaten
banggai Nomor 40 Tahun 2001
Tentang Program Pembanguna
daerah Kabupaten Banggai Tahun
2001-2005 (Lembaran daerah Tahun
2001 Nomor 40 seri D Nomor 12)



18. Peraturan daerah Kabupaten
Banggai nomor 1 tahun 2002
tentang Rencana Stratejik Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2001-
2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002
Nomor 1 Seri D No.1).

19. Peraturan Daerah Kabupaten
Banggai Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Banggai (Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Tahun
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Nomor
112).

20. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun
2017 tentang rincian,Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Perdagangan Kab.
Banggai.

21. Mempedomani Visi, Misi dan
Program Bupati Banggai tahun 2016-
2021.



1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Reviu Dinas Perdagangan

Kab. Banggai Tahun 2019 disusun dengan
maksud memberikan acuan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Dinas Perdagangan Kab. Banggai melalui
program-program strategis dalam RKPA.

Adapun tujuan penyusunan Renja
Reviu Dinas Perdagangan Kab. Banggai
adalah :

1. Mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan
Wakil Bupati Banggai kedalam
rencana kegiatan pembangunan.

2. Sebagai dokumen perencanaan
yang memuat program dan kegiatan
Perubahan Dinas Perdagangan Kab.
Banggai tahun 2019.

3. Sebagai bahan evaluasi program
dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun-tahun
yang akan datang.



Bab I  : Pendahuluan

1.4 Sistematika Penyusunan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai

latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematik

penulisan dalam penyusunan Renja

Reviu Dinas Perdagangan Kab.

Banggai tahun 2019 sehingga

substansi pada bab-bab berikutnya

dapat dipahami dengan baik.

Bab II :  Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 

2.1

Memuat kajian (review)

terhadap hasil pelaksanaan

Renja Dinas Perdagangan Kab.

Banggai Tahun 2019 yang

disesuaikan dengan Sakip.

Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian Renstra Dinas

Perdagangan Kab. Banggai

berdasarkan realisasi program

dan kegiatan pelaksanaan

Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi Pelaksanaan Renja

Reviu SKPD Tahun 2019 dan

capaian Renstra SKPD

Tahun 2019



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Menjelaskan kajian terhadap capaian

kinerja pelayanan Dinas Perdagangan

Kab. Banggai berdasarkan indikator

kinerja yang telah ditentukan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD

Menjelaskan uraian mengenai isu-isu

penting dalam penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi yang

ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas Dinas

Perdagangan Kab. Banggai tahun

2019.

2.4 Review terhadap rancangan awal

RKPD

Menjelaskan kajian RKPA Dinas

Perdagangan Kab. Banggai

mengenai kebutuhan pagu indikatif

yang merupakan acuan dalam

penyusunan KUA-PPAS Perubahan

2019.



Berisikan uraian mengenai kajian

terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-

asosiasi, yang diusulkan melalui Dinas

Perdagangan Kab/kota maupun

yang langsung ditujukan pada Dinas

Perdagangan Kab. Banggai.

Penelaahan usulan program dan

kegiatan masyarakat
2.5



Bab III :  Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional

Menjelaskan arah dan kebijakan

prioritas pembangunan nasional yang

terkait dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai perumusan

tujuan dan sasaran berdasarkan

rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi Dinas Perdagangan Kab.

Banggai yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra Dinas

Perdagangan Kab. Banggai.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan mengenai faktor-faktor

yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap perumusan program dan

kegiatan, rekapitulasi program dan

kegiatan serta penjelasan jika

rumusan program dan kegiatan tidak

sesuai dengan rancangan awal

RKPD, baik jenis program/kegiatan,

pagu indikatif maupun kombinasi

keduanya.



Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan

Berisikan uraian mengenai catatan

penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaan maupun ketersediaan

anggaran yang tidak sesuai

dengan kebutuhan, kaidah

pelaksanaan serta rencana tindak

lanjut.

Bab V : Penutup

Perangkat Daerah



BAB    II

EVALUASI PELAKSANAAN 

RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 
Tahun Lalu dan Capaian

Untuk mengetahui sejauh mana

tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan

tahun 2019 pada Dinas Perdagangan

Kabupaten banggai perlunya gambaran

atas kinerja yang telah dilaksanakan

terhadap program dan kegiatan yang

berlangsung. Berikut pelaksanaan renja

SKPD tahun lalu dan capaiannya :
• Belanja tidak langsung sumber dana

DAU dan PAD, realisasi keuangan

sebesar 91,63 % dan realisasi fisik 91,63

%

• Program pelayanan administrasi

perkantoran terdiri atas 12 kegiatan

realisasi keuangan 93,16 % dan

realisasi fisik sebesar 93,16 %.
• Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur terdiri atas 9

kegiatan untuk pencapaiannya

realisasi keuangan 96,5 % dan realisasi

fisik sebesar 96,5 %.



• Program Peningkatan disiplin aparatur

terdiri atas 2 kegiatan untuk

pencapaiannya realisasi keuangan

84,1% dan realisasi fisik sebesar 100 %.

• Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur terdiri atas 2

kegiatan realisasi keuangan sebesar

100 % dan realisasi fisik 100 %.

• Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan terdiri

atas 6 kegiatan realisasi keuangan

sebesar 100 % dan fisik 100 %.
• Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan terdiri

atas 11 kegiatan realisasi keuangan

sebesar 81,99 % sementara realisasi fisik

100 %.

• Program peningkatan dan

pengembangan eksport terdiri atas 5

kegiatan capaian keuangan sebesar

95,1 % dan realisasi fisik 100 %.

• Program Penataan Struktur Industri

terdiri atas 4 kegiatan, realisasi

keuangan sebesar 82,08 % dan

realisasi fisik 100 %



• Program Pembinaan Pedagang

kakilima dan asongan terdiri atas 2

kegiatan, realisasi keuangan sebesar

97,95% dan realisasi fisik 100%

• Program peningkatan efesiensi

perdagangan dalam negeri terdiri atas

15 kegiatan, realisasi keuangan

sebesar 95,63% dan realisasi fisik 98%.

• Program pengembangan industri kecil

dan menengah terdiri atas 7 kegiatan

realisasi keuangan sebesar 75,87% dan

realisasi fisik 100%.

• Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang Ketenaga

Listrikan terdiri atas 1 kegiatan realisasi

keuangan sebesar 96,39% dan realisasi

fisik 100%

• Program Peningkatan Kemampuan

Tekhnologi Industri terdiri atas 1

kegiatan realisasi keuangan sebesar

99,99% dan realisasi fisik 100%.

• Program Pengembangan, Pembinaan

dan Pengawasan / Pengendalian

Distribusi Bahan Bakar Minyak terdiri

atas 3 kegiatan realisasi

keuangan sebesar 99,99% dan realisasi

100%



Dari gambaran realisasi baik

keuangan maupun realisasi fisik

tergambar dengan jelas secara

keseluruhan, bahwa pencapaian atas

program dan kegiatan Dinas

Perdagangan mencapai target

pelaksanaan.



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Pengkajian terhadap

capaian kinerja pelayanan SKPD

dengan kinerja yang direncanakan

dan dampak yang ditimbulkan atas

kinerja pelayanan tersebut serta

mengidentifikasi permasalahan

yang dihadapi untuk penyusunan

program dan kegiatan yang akan

datang dalam rangka peningkatan

pelayanan SKPD sesuai dengan

tugas dan fungsi. Penetapan

pencapaian kinerja sebagai

evaluasi kinerja Dinas Perdagangan

Kab. Banggai dimaksudkan untuk

mengetahui dan menilai

pencapaian indikator kinerja dari

implementasi kegiatan, program

dan kebijakan yang telah

ditetapkan.
Untuk mengukur pencapaian kinerja

Dinas Perdagangan Kab. Banggai

secara menyeluruh, telah

diidentifikasi melalui indikator kinerja

dan indikator kinerja utama yang

dikaitkan dengan target rencana

strategis dari tahun 2016-2021.



Analisis pencapaian kinerja

pelayanan Dinas Perdagangan

Kab. Banggai pada Tahun 2017,

dari 14 (Empat belas) Program dan

81 (Delapan puluh satu) Kegiatan

hampir semua dilaksanakan sesuai

target yang diinginkan.

Sehingga secara

keseluruhan pelaksanaan program

dan kegiatan Dinas Perdagangan

Kabupaten Banggai dapat

terlaksana dengan realisasi

keuangan sebesar 92,95% dan

realisasi fisik sebesar 96,49%.

Indikator kinerja merupakan salah

satu alat pengukuran dalam

pencapain target guna

peningkatan kinerja suatu instansi.

Indikator kinerja tersebut tidak

terlepas dari outcome masing-

masing program dan output

kegiatan untuk mencapai tujuan

dan sasaran SKPD Dinas

Perdagangan Kab. Banggai.



2.3. Isu-isu penting penyelenggara tugas

dan fungsi Dinas Perdagangan

Kabupaten Banggai.

Dalam penyelenggaran tugas

pokok dan fungsi Dinas Perdagangan

Kab. Banggai tetap

mempertimbangkan isu-isu strategis

sebagai bentuk kewaspadaan

terhadap perkembangan kebijakan

pemerintah propinsi maupun

pemerintah pusat. Isu strategis yang

menjadi dasar permasalahan ke depan

adalah :

• Kurangnya jumlah personil dalam

ruang lingkup Dinas Perdagangan

Kabupaten banggai.

• Masih rendahnya tingkat

profesionalisme SDM aparatur.

• Kurang tersedianya sarana dan

prasarana penunjang operasional.

• Kurangnya inovasi produk.

• Belum optimalnya jaringan

kerjasama antara pelaku usaha

dengan pelaku usaha lainnya dalam

rangka peningkatan daya saing

produk.



• Kesadaran dibidang tertib hukum dan

tertib niaga masih rendah.

• Sarana dan Prasarana Perdagangan

dan Industri yang belum tersebar

secara merata.

• Pengambilan kebijakan pembinaan

kepada para pelaku usaha sulit

dilaksanakan secara optimal akibat

kurangnya kesadaran para pelaku

usaha untuk memberikan informasi,

data dan laporan mengenai

perkembangan usahanya yang

merupakan dasar dilakukannya

evaluasi oleh Pemerintah.

• Belum adanya pusat promosi yang

khusus menginformasikan secara luas

produk unggulan daerah.

• Rendahnya daya saing produk dalam

menghadapi era globalisasi.

• Tidak tersedianya lokasi

penampungan pedagang kaki lima

dan Asongan yang strategis dan

representatif.

• Masih rendahnya tingkat kesadaran

pedagang kaki lima dan asongan di

bidang ketertiban, kebersihan dan

retribusi.



• Belum terlayaninya tenaga yang

memiliki sertifikasi kemetrologian

dalam melaksanakan

pengawasan, tera dan tera ulang

alat ukur takar timbang dan

perlengkaannya (UTTP).



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal

RKPD Rancangan awal RKPD

didasarkan pada analisis kebutuhan

tiap organisasi perangkat Daerah,

namun demikian pada tahap lebih

lanjut dilakukan pembahasan dan

evaluasi terhadap rancangan awal

RKPD melalui Musrembang.

Berdasarkan pada masukan –

masukan dari berbagai pihak dan

juga menyesuaikan dengan

keuangan daerah, dan selanjutnya

dilakukan penyempurnaan untuk

periode satu tahun.

Renja disusun mengacu

pada tujuan dan sasaran RPJMD

yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan

dicapai Dinas Perdagangan

Kabupaten Banggai yang tertuang

pada Renstra 2016-2021 dengan

mempertimbangkan berbagai

faktor antara lain SDM, dana,

kebutuhan masyarakat, dan faktor

lain yang terkait. Perncanaan yang

dibuat tidak akan berbeda jauh

sesuai skala prioritas dan

merupakan Penjabaran dari RKPD

yang memuat :



Yang selanjutnya akan dipakai

sebagai dasar penyusunan KUA-

PPAS.

• Rancangan Kerangka

Ekonomi Daerah

• Program Prioritas

Pembangunan

• Rencana Kerja, Pendanaan,

dan Prakiraan Maju



2.5. Penelahaan Usulan Program dan

Kegiatan Masyarakat

Renja Dinas Perdagangan

Kabupaten Banggai ditelaah

dengan mempertimbangkan

berbagai faktor antara lain dana

yang tersedia dan kemanfaatannya,

maka berbagai aspirasi yang ada

dapat terserap demi

penyempurnaan Renja yang

diharapkan akan memberikan

output seperti yang diharapkan

semua pihak.
Usulan untuk Program dan

Kegiatan Organisasi Perangkat

Daerah diperoleh dari hasil

penjaringan melalui Musrembang

Tahap I dan Tahap II yang

disesuaikan dengan tugas dan fungsi

yang melekat dari Organisasi

Perangkat Daerah. Selain usulan

kegiatan dari APBD Kabupaten, ada

usulan Ke APBD Propinsi, APBN yang

masing – masing semuanya

diuraikan dan dapat terlihat pada

table lampiran – lampiran berikut.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM 

DAN KEGIATAN

3.1.
Telaah Terhadap Kebijakan 

Nasional

Kebijakan merupakan suatu

keputusan yang diambil untuk

menggambarkan prioritas

pelaksanaan tugas dengan

mempertimbangkan sumber daya

yang dimiliki serta kendala-kendala

yang ada dalam kurun waktu

tertentu agar pencapaian tujuan

dapat sesuai dengan rencana

secara efesien dan efektif yang

sesuai dengan misi yang diemban

oleh organisasi dalam rangka

mewujudkan visi yang telah

dirumuskan dan dapat memenuhi

standar penyelenggaran good

governance dan akuntabilitas public.
Berbagai langkah

dilakukan dalam hal penguatan

dan pengembangan dengan

pendekatan yang komperehensif,

strategi juga dapat digunakan

sebagai suatu pola untuk

melakukan reformasi birokrasi

adapun strategi untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran sebagai berikut

:



• Melaksanakan Pelayanan

administrasi di internal organisasi

Dinas Perdagangan.

• Menyediakan dan melaksanakan

rehabilitasi/pemeliharaan sarana

dan prasarana di lingkup

organisasi Dinas Perdagangan.

• Mengikut sertakan Aparatur dalam

pendidikan dan pelatihan formal.

• Melaksanakan penyusunan

laporan keuangan dalam

dokumen perencanaan program

dan penganggaran serta

akuntabilitas kinerja.

• Melaksanakan pengawasan,

pengendalian dan pelayanan

dalam tata niaga pasar.
• Melaksanakan peningkatan

komiditi ekspor yang berkualitas

dengan melaksanakan promosi

serta peningkatan inovasi produk

dengan memanfaatkan teknologi

tepat guna dan ramah lingkungan

• Melaksanakan peningkatan iklim

usaha perdagangan yang

kondusif, efisien dan ketertiban

pasar.



• Melaksanakan Peningkatan

Pelayanan Energi dan Sumber Daya

Mineral yang merata.

• Melaksanakan Peningkatan iklim

usaha industri yang didukung dengan

ketersediaan sumber daya alam dan

sumber daya manusia yang berbasis

kearifan lokal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Rencana Strategis (RENSTRA)

Pembangunan Industri dari

Perdagangan tahun 2016-2021

merupakan acuan utama bagi Dinas

Perdagangan Kab. Banggai untuk

melaksanakan program pembangunan

ekonomi Kabupaten Banggai.
Adapun Visi Misi Dinas

Perdagangan yang termuat dalam

Renstra 2016-2021 sebagai berikut :

VISI

“Terwujudnya Pembangunan Perdagangan
dan Industri yang efektif,terpercaya dan
berdaya saing dengan berbasis kearifan

lokal dan budaya”



MISI

• Meningkatkan kualitas pelayanan

birokrasi dan sumber daya aparatur.

• Meningkatkan kepercayaan

Masyarakat dalam Tata Niaga

Perdagangan.

• Meningkatkan promosi Ekspor dan

Perdagangan Antar Pulau.

• Meningkatkan Pembangunan iklim

Perdagangan yang kondusif.

• Meningkatkan Pengembangan dan

Pelayanan ESDM yang merata.

• Meningkatkan Pembangunan IKM

yang kondusif serta berbasis kearifan

lokal.

Tujuan Strategis 

Melalui pelaksanaan misinya,

Dinas Perdagangan Kab. Banggai

berupaya untuk mencapai tujuan

strategis yang tercantum dalam Renstra

pada Sakip Dinas Perdagangan adalah :

“Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi
dan Daya Saing Daerah 

Melalui Sektor
Perdagangan dan Industri

Pengolahan”



Sasaran Strategis.

Sebagai bentuk penjabaran

tujuan strategis, Dinas Perdagangan

Kab. Banggai menetapkan 2 sasaran

strategis sebagai berikut :

• Meningkatnya laju Pertumbuhan

Sektor Perdagangan yang ekslusif.

• Meningkatnya Pertumbuhan Industri

Pengolahan yang berdaya saing.



Dalam rangka pencapaian

tujuan dari semua program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan

pada tahun 2019, Dinas

Perdagangan Kab. Banggai

menjabarkan lebih lanjut dalam

suatu rencana kerja (Peformance

Plan) untuk memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan dan alokasi

sumber daya Organisasi dalam

kegiatan atau operasional organisasi

setiap tahunnya.

Adapun Program/kegiatan

Reviu untuk tahun 2019

sebagai

berikut :



N

o
Program Pagu

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

576.584.150

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

79.469.900      

3. Program Fasilitasi Pindah /

Purna Tugas 4.328.897

4. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur
25.000.000

5. Program Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

47.500.000

6. Program Perencanaan

Umum dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

25.663.496

7. Program peningkatan dan

pengembangan Eksport 175.000.000



N

o
Program Pagu

8. Program Perlindungan

Konsumen dan

Pengamanan

Perdagangan

106.000.000

9. Program

Pengembangan

Pembinaan dan

Pengawasan

Pengendalian

Distribusi Bahan Bakar

Minyak

22.500.000

10. Program Pembinaan

Pedagang kakilima

dan Asongan
112.426.500

11. Program 

Pengembangan

Industri Kecil 

Menengah

207.275.450

12. Program Peningkatan 

Efektifitas 

Perdagangan
3.649.749.000



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perdagangan

merupakan program prioritas RPJMD yang
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Perdagangan. Rencana program prioritas
beserta indikator keluaran program
sebagaimana tercantum dalam RPJMD,
selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan
kedalam rencana kegiatan untuk setiap
program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan
untuk masing-masing program prioritas ini
didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas
Perdagangan. Kegiatan yang dipilih untuk
setiap program prioritas, diharapkan dapat
menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan.

Pencapaian indikator kinerja yang

telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari
tujuan dan sasaran program yang telah
direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan
sebagai data dan informasi dasar untuk
melakukan identifikasi masalah, menentukan
kebijakan, merencanakan anggaran,
memberikan peringatan dini terhadap
masalah yang berkembang, memantau
perkembangan pelaksanaan program
kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan
evaluasi dampak dari kebijakan yang telah
dibuat serta sebagai laporan
pertanggungjawaban kepada masyarakat.



Pendanaan indikatif sebagai

wujud kebutuhan pendanaan adalah

jumlah dana yang tersedia untuk

pelaksanaan program dan kegiatan

tahunan. Program-program prioritas

yang telah disertai kebutuhan

pendanaan atau pendanaan indikatif

selanjutnya akan dijabarkan ke dalam

kegiatan prioritas beserta kebutuhan

pendanaannya. Pencapaian target

kinerja program (outcome) sebenarnya

tidak hanya didukung oleh pendanaan

yang bersumber dari APBD Kabupaten

Banggai namun juga oleh sumber

pendanaan lainnya.

4.1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian

tujuan dari semua program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan pada tahun

2019, Dinas Perdagangan Kab. Banggai

menjabarkan lebih lanjut dalam suatu

rencana kerja (Peformance Plan) untuk

memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan dan alokasi sumber daya

Organisasi dalam kegiatan atau

operasional organisasi setiap tahunnya.



Adapun Program/kegiatan

Reviu untuk tahun 2019

sebagai

berikut :



N

o
Program Pagu

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

576.584.150

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

79.469.900      

3. Program Fasilitasi Pindah /

Purna Tugas 4.328.897

4. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur
25.000.000

5. Program Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

47.500.000

6. Program Perencanaan

Umum dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

25.663.496

7. Program peningkatan dan

pengembangan Eksport 175.000.000



N

o
Program Pagu

8. Program Perlindungan

Konsumen dan

Pengamanan

Perdagangan

106.000.000

9. Program

Pengembangan

Pembinaan dan

Pengawasan

Pengendalian

Distribusi Bahan Bakar

Minyak

22.500.000

10. Program Pembinaan

Pedagang kakilima

dan Asongan
112.426.500

11. Program 

Pengembangan

Industri Kecil 

Menengah

207.275.450

12. Program Peningkatan 

Efektifitas 

Perdagangan
3.649.749.000



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Reviu

Dinas Perdagangan Kabupaten

Banggai Tahun 2019 disusun

berdasarkan RKPD Kabupaten Banggai

dan merupakan tahapan awal yang

menjadi dasar penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Tahun 2020.

Sebagai sebuah rencana, dokumen ini

memuat rencana program dan

kegiatan yang masih bersifat indikatif.

Oleh karena itu, dimungkinkan untuk

dilakukan berbagai perubahan dan

perbaikan terhadap rencana tersebut.
Dalam penyusunan Renja ini,

Dinas Perdagangan Kabupaten

Banggai mempertimbangkan berbagai

permasalahan dan isu-isu strategis

terkait bidang perindustrian dan

perdagangan, baik didaerah maupun

nasional. Selain itu Renja ini sedapat

mungkin mengupayakan sinkronisasi

dengan kebijakan-kebijakan nasional

yang diambil oleh Kementerian

Perindustrian maupun Kementerian

Perdagangan.



Masukan dari berbagai pemangku

kepentingan (asosiasi, perbankan,

kabupaten/kota, dan lain-lain) dalam

berbagai forum yang difasilitasi oleh

Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Kab. Banggai juga

menjadi bahan pertimbangan dalam

penyusunan Renja ini.

Luwuk, 2019

KEPALA  DINAS  

PERDAGANGAN

KABUPATEN  BANGGAI,

HASRIN KARIM, SH. M.Si

NIP . 19621205 198502 1 001


