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Kata Pengantar 

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan 

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 dapat 

diselesaikan. 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 

dan UKM Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 memuat tujuan, sasaran, 

program dan kegiatan pembangunan yang disusun dengan analisis yang 

mendalam dari masing masing bidang tugas, permasalahan yang dihadapi, 

potensi dan peluang yang ada serta memperhatikan kondisi faktor internal 

dan eksternal bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro 

kecil dan menengah guna menunjang kinerja Perangkat Daerah.  Penyusunan 

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan 

Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021. 

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan 

dukungan, bantuan dan partisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana 

Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 

Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021.  Masukan dan saran senantiasa 

kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan dokumen ini. 

 

Rembang,  17 Juli 2019 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Setelah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 

2016-2021 selama 2 tahun anggaran (Tahun 2016-2017), telah 

dilaksanakan kajian dan evaluasi terhadap dokumen tersebut diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

a. Perumusan terhadap kebijakan RPJMD 

Substansi dokumen RPJMD belum memuat arah kebijakan 

tahunan, sehingga prioritas pembangunan Kabupaten Rembang 

setiap tahunnya sebagai pedoman penyusunan RKPD belum jelas 

arahnya. 

b. Pelaksanaan RPJMD 

1) Terdapat ketidaksesuaian sebesar 34% antara program RPJMD 

dengan program Renstra OPD; 

2) Penyusunan  RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 

belum berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Rembang. Sehingga ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) yang baru terbentuk belum sepenuhnya terakomodir 

dalam dokumen RPJMD; 

c. Evaluasi hasil RPJMD 

Target indikator sasaran yang ditetapkan pada tahun 2017, dari 92 

indikator sasaran 25 persennya telah mencapai target. 

d. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai tindak 

lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang menetapkan Strategi 

Baru dalam Penanggulangan Kemiskinan yang belum tertuang 

dalam RPJMD Tahun 2016-2021. 
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Strategi tersebut dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah 

Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 ditegaskan bahwa 

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dilakukan 

dengan cara: 

1) mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin; 

2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin; 

3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro 

dan kecil; dan 

4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan 

kemiskinan. 

e. BAB IX RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, belum 

memuat indikator Daya Saing Daerah sebagaimana dimanatkan 

oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 

f. Penentuan indikator akuntabilitas kinerja daerah, RPJMD Tahun 

2016-2021 belum mengakomodir amanat Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga perlu dilakukan: 

1) Sinkronisasi kebijakan daerah (RPJMD) dengan kebijakan 

Perangkat Daerah (Renstra-PD); 

2) Sinkronisasi antar bab dalam RPJMD; 

3) Sinkronisasi kebijakan jangka menengah daerah dengan 

kebijakan tahunan daerah. 
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g. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang 

Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah mengharuskan Pemerintah Kabupaten 

Kota untuk merevisi RPJMD Tahun 2016-2021 sesuai Peraturan 

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Rembang. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan 

perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 

Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021. 

Perubahan dokumen RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan 

ketersediaan data yang dapat dikumpulkan selama proses 

penyusunan serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber 

daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Mengingat bahwa perubahan ini dilakukan pada tahun 2019 dimana 

masih tersisa dua periode yaitu 2020-2021 sebagai landasan dalam 

mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Rembang pada akhir 

periode pembangunan jangka menengah. 

Maka dengan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah 

Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD 

Kabupaten Rembang tahun 2016-202, Renstra Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang Tahun 2016–

2021 perlu diubah untuk menyesuaikan perubahan RPJMD 

tersebut. 

Perubahan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 

dan UKM Kabupaten Rembang Tahun 2016–2021 merupakan suatu 

proses yang berorientasi pada hasil yang ingin  dicapai dalam kurun 

waktu tersisa dua periode yaitu 2020-2021, dengan 

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan 

mungkin timbul. Serta sebagai pedoman, arah, gambaran 
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keberhasilan pembangunan di sektor perindustrian, perdagangan 

dan koperasi dan ukm. 

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah (Renstra-PD) tahun 2016-2021 digunakan sebagai bahan 

masukan untuk penyempurnaan Perubahan RPJMD Kabupaten 

Rembang Tahun 2016-2021. Dokumen Perubahan Renstra ini 

disusun dengan  memperhatikan keselarasan dengan dokumen-

dokumen lainnya antara lain RPJMN, RTRW, Renstra Kementerian 

Perindustrian RI, Kementeraian Perdagangan RI dan Renstra 

Kementerian Koperasi dan UKM RI, sehingga dokumen Perubahan 

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan komperhensif 5 

(lima) tahunan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan bagi Dinas 

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang 

dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahunan 

untuk dijabarkan dan dilaksanakan oleh OPD setiap tahun.  

 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 

Kabupaten Rembang 2016-2021 disusun berdasarkan peraturan 

sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 116); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
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4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan 

Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 4866); 

5. Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5492); 

6. Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah;   

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

10. Peraturan Menteri Perindustrian No. 31.1/M-IND/PER/3/2015 

tentang Rencana Strategis Kementrian Perindustrian Tahun 2015 – 

2019; 

11. Peraturan Menteri Perindustrian No. 27/M-DAG/PER/4/2015 

tentang Rencana Strategis Kementrian Perdagangan Tahun 2015 – 

2019; 

12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

No.07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015 - 

2019; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah;; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang 

Sistem Informasi Pembangunan Daerah. 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2018-2023; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Rembang tahun 2005– 2025; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 

2011–2031; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 

tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021; 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Rembang; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Rembang 2016–2021; 

24. Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Perindsutrian, Perdagangan, dan Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang (Berita Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 57; 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat daerah 

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

Perubahan Renstra OPD Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 

merupakan penjabaran dari dokumen Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Rembang 2016-2021. 

Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Rembang 

disusun sebagai pedoman penyusunan rencana program dan 

kegiatan tahunan guna menghasilkan perencanaan yang 

berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas 

sekaligus menjadi tolok ukur untuk penyusunan laporan 

pertanggungjawabannya.   

Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 

Kabupaten Rembang merupakan acuan dan pedoman bagi Dinas 

Perindagkop dan UKM Kabupaten Rembang dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan  sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya serta untuk  mendukung pelaksanaan 

amanat pembangunan daerah Kabupaten Rembang. 

 

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 
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Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Rembang 

disusun dengan tujuan :  

a. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD 

Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021; 

b. Memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program 

dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan UKM; 

c. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan 

bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 

Kabupaten Rembang; 

d. Sebagai dasar dalam pengukuran pencapaian kinerja atas dasar 

indikator yang telah ditetapkan dalam renstra; 

e. Sebagai referensi bagi seluruh stakeholders untuk mendukung 

keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, baik 

melalui partisipasi aktif dalam pelaksanaan maupun melalui 

pengawasan atas kinerja dinas. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Dokumen Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 

Kabupaten Rembang 2016 – 2021 disusun dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan 

renstra perangkat daerah, maksud dan tujuan penyusunan 

renstra perangkat daerah, serta sistematika penulisan renstra 

perangkat daerah ini. 

BAB II  GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Bab ini memuat uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi 

perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah 

(kepegawaian dan sarana prasarana), kinerja pelayanan 

perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan 

pelayanan perangkat daerah.  
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BAB III ISU-ISU STRATEGIS  

Bab ini menguraikan gambaran permasalahan berdasarkan 

tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, 

misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten, 

Telaahan RTRW dan KLHS serta isu-isu strategis terkait 

permasalahan masing-masing bidang. 

BAB IV  TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

Bab ini memuat penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan 

kebijakan dinas. 

BAB V  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

Bab ini memuat penjelasan umum dari progran dan kegiatan 

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta 

kelompok sasaran dan indikasi pendanaan dan sumbernya, 

baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Propinsi, APBN, 

dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode lima 

tahun dan satu tahunan. 

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH MENGACU PADA 

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 Bab ini memuat indikator kinerja pembangunan perangkat 

daerah yang ditetapkan serta menjadi alat ukur kinerja 

pencapaian dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat 

daerah. 

 BAB VII PENUTUP 

Memuat tentang kesimpulan dan penegasan terhadap 

komitmen untuk melaksanakan Renstra perangkat daerah 

secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam 

rencana kerja (renja) tahunan serta sebagai acuan dan 

pedoman bagi segenap jajaran aparatur Dinas Perindagkop 

dan UKM Kabupaten Rembang serta sebagai referensi bagi 

semua pemangku kepentingan.  
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN 

KOPERASI DAN UKM KABUPATEN REMBANG 

 

2.1.   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Sesuai Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Perindsutrian, Perdagangan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Rembang dalam melaksanakan peran dan 

tanggung jawabnya tersebut adalah sebagai berikut : 

 

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas 

a. Tugas Pokok 

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, 

bidang Perdagangan dan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengahyang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. 

b. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas 

Perindustrian  Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah menyelenggarakan fungsi: 

1) perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, bidang 

Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah; 

2) pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Perindustrian, 

bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah; 

3) pelaksanaan kebijakan di bidang Perindustrian, bidang 

Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan 
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Menengah; 

4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian, 

bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah; 

5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; 

6) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 

7) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh 

Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris 

a. Tugas Pokok 

Sekretaris Dinindagkopukm Kabupaten Rembang mempunyai 

tugas pokok perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, 

pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi 

program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan 

ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, 

kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di 

lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah. 

b. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Dinas 

Perindustrian  Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah menyelenggarakan fungsi : 

1) pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas 

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah; 

2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program 

kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi program, keuangan, hukum, hubungan 

masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, 
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kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan 

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah; 

4) pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi 

dan tata laksana di lingkungan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di 

lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah; 

6) pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern 

pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 

7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan 

daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di 

lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah; 

8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan fungsinya. 

c. Tugas Sub Bagian Program adalah melakukan penyiapan bahan 

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,pemantauan, 

evaluasi serta pelaporan bidangprogram di lingkungan Dinas 

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah. 

d. Tugas Sub Bagian Keuangan adalah melakukan penyiapan bahan 

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,pemantauan, 

evaluasi serta pelaporan bidangpengelolaan keuangan di 

lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengahgah. 
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e. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melakukan 

penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, 

pelaksanaan,pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi 

pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian 

dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian 

dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perindustrian 

a. Tugas Pokok 

Kepala Bidang Perindustrian Dinindagkopukm Kabupaten 

Rembang mempunyai tugas pokok perumusan konsepd an 

pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi 

serta pelaporan bidang Perindustrian yang terdiri dari industri 

agro, industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, kimia, 

tekstil, dan aneka serta data dan informasi industri. 

b. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang 

Perindustrian Dinas Perindustrian  Perdagangan Koperasi dan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi : 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 

dan pelaksanaan kegiatan industri agro, industri logam, 

mesin, alat transportasi, elektronika, kimia, tekstil, dan 

anekaserta data dan informasi industri; 

2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan industri agro, 

industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, 

kimia, tekstil, dan aneka serta data dan informasi industri 

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan 

fungsi dinas; 

3) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

industri agro, industri logam, mesin, alat transportasi, 

elektronika, kimia, tekstil, dan anekaserta data dan 
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informasi industri; 

4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan fungsinya. 

c. Tugas Seksi Agro adalah melakukan penyiapan bahan 

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, 

evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja 

program dan kegiatan industri agro, penyusunan kebijakan teknis 

industri agro, penyediakan data dan informasi industri agro, 

fasilitasi akses permodalan dan kerjasama industri agro, 

pengawasan dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat 

kegiatan industri agro, pemanfaatan dan pengembangan teknologi 

tepat guna di bidang industri agro, inventarisasi dan fasilitasi 

sarana usaha oleh pelaku industri agro meliputi industri hasil 

kehutanan, perkebunan, kelautan, perikanan, makanan dan 

minuman. 

d. Tugas Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, 

Elektronika, Kimia, Tekstil, dan Aneka adalah melakukan 

penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, 

pelaksanaan,pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi 

penyusunan rencana kerja program dan kegiatan industri logam, 

mesin, alat transportasi, elektronika, kimia, tekstil, dan aneka, 

penyusunan kebijakan teknis industri logam, mesin, alat 

transportasi, elektronika, kimia, tekstil, dan aneka, penyediakan 

data dan informasi industri logam, mesin, alat transportasi, 

elektronika, kimia, tekstil, dan aneka, fasilitasi akses permodalan 

dan kerjasama industri logam, mesin, alat transportasi, 

elektronika, kimia, tekstil, dan aneka, pengawasan dan 

pencegahan pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri 

logam, mesin, alat transportasi, elektronika, kimia, tekstil, dan 

aneka, pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna di 

bidang industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, 

kimia, tekstil, dan aneka, inventarisasi dan fasilitasi sarana usaha 
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oleh pelaku industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, 

kimia, tekstil dan aneka. 

e. Tugas Seksi Data dan Informasi adalah melakukan penyiapan 

bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, 

evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja 

program dan kegiatan seksi data dan informasi, penyusunan 

kebijakan teknis dan pengkajian pengembangan industri dalam 

hal penyediaan data dan informasi, pengembangan akses, 

pengembangan wilayah, sistem data dan informasi, penyediaan 

data dan informasi bidang perindustrian, rumusan rencana induk 

pengembangan industri, sosialisasi dan fasilitasi pengurusan hak 

atas kekayaan intelektual, pengembangan wilayah pusat 

pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan 

industri, pengembangan sentra dan klaster industri, 

pengembangan kerjasama teknis bidang industri, promosi wilayah 

pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, 

kawasan industri, klaster industri dan sentra industri. 

 

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perdagangan 

a. Tugas Pokok 

Kepala Bidang Perdagangan Dinindagkopukm Kabupaten 

Rembang mempunyai tugas pokok perumusan konsep dan 

pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi 

serta pelaporan bidang perdagangan yang terdiri dari perlindungan 

konsumen dan kemetrologian, distribusi perdagangan serta 

promosi dan pengembangan ekspor.  

b. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang 

Perdagangan Dinas Perindustrian  Perdagangan Koperasi dan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi : 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 

dan pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen dan 



13 

 

 

 

kemetrologian, distribusi perdagangan serta promosi dan 

pengembangan ekspor; 

2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perlindungan 

konsumen dan kemetrologian, distribusi perdagangan 

serta promosi dan pengembangan eksporuntuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 

dinas; 

3) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

perlindungan konsumen dan kemetrologian, distribusi 

perdagangan serta promosi dan pengembangan ekspor; 

4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan fungsinya. 

c. Tugas Seksi perlindungan konsumen dan kemetrologian adalah 

melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, 

pelaksanaan, pemantauan,  evaluasi serta pelaporan meliputi 

penyusunan rencana kerja program dan kegiatan perlindungan 

konsumen dan kemetrologian, penyusunan kebijakan teknis 

perlindungan konsumen dan kemetrologian, penyediakan data 

dan informasi perlindungan konsumen dan kemetrologian, 

fasilitasi kegiatan perlindungan konsumen dan kemetrologian, 

sosialisasi tentang perlindungan konsumen dan kemetrologian, 

penyuluhan mengenai perlindungan konsumen dan 

kemetrologian, pembinaan kepada masyarakat mengenai kegiatan 

perlindungan konsumen dan kemetrologian dan pengawasan serta 

pengendalian mengenai pelaksanaan kegiatan perlindungan 

konsumen dan kemetrologian, pelaksanaan monitoring dan 

pengawasan mengenai pengadaan, penyaluran dan penggunaan 

pupuk bersubsidi dan pestisida, pemeriksaan fasilitas 

penyimpanan bahan berbahaya serta pelaksanaan pengawasan 

distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya. 

d. Tugas Seksi Distribusi Perdagangan adalah melakukan penyiapan 

bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, 



14 

 

 

 

evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja 

program dan kegiatan distribusi perdagangan, penyusunan 

kebijakan teknis distribusi perdagangan, penyediakan data dan 

informasi distribusi perdagangan, rencana pembangunan dan 

rencana pengelolaan distribusi perdagangan, fasilitasi 

pembangunan distribusi perdagangan, pembinaan kepada 

distributor perdagangan, pemantauan dan pengendalian harga 

dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat 

pasar dan kabupaten, pemberian informasi pasar tentang harga 

dan non harga kebutuhan pokok masyarakat, barang strategis 

dan barang penting lainnya, pelaksanaan operasi pasar dalam 

rangka stabilisasi harga, pengumpulan pengolahan dan analisis 

data bidang distribusi perdagangan, bimbingan dan penerapan 

system informasi bidang distribusi perdagangan. 

e. Tugas Seksi Promosi dan Pengembangan Ekspor adalah 

melakukan penyiapan bahan perumusan,pengkoordinasian, 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi 

penyusunan rencana kerja program dan kegiatan seksi promosi 

dan pengembangan ekspor, penyusunan kebijakan teknis dan 

pengkajian promosi dan pengembangan ekspor, penyediaan data 

dan informasi, rencana penyelenggaraan promosi dagang skala 

lokaldan nasional, pelaksanaan misi dagang bagi produk expor 

unggulan kabupaten, bahan pelaksanaan dan pelaporan system 

informasi pengembangan export tingkat kabupaten, sosialisasi 

kebijakan bidang ekspor dan impor, fasilitasi dan informasi 

perizinan ekspor dan impor, pelaksanaan kampanye pencitraan 

produk ekspor, kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam 

negeri, pengumpulan, pengolahan dan analisis data bidang 

promosi dan pengembangan ekspor. 

 

5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Koperasi dan UMKM 

a. Tugas Pokok 
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Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinindagkopukm Kabupaten 

Rembang mempunyai tugas pokok perumusan konsep dan 

pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi 

serta pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang terdiri 

dari kelembagaan dan usaha koperasi, pengawasan dan 

pengendalian koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan 

usaha mikro. 

b. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang 

Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian  Perdagangan Koperasi 

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi : 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 

dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi, 

pengawasan dan pengendalian koperasi serta pemberdayaan 

dan pengembangan usaha mikro; 

2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kelembagaan dan 

usaha koperasi, pengawasan dan pengendalian koperasi 

serta  pemberdayaan dan pengembangan usaha mikrountuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; 

3) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

kelembagaan dan usaha koperasi, pengawasan dan 

pengendalian koperasi serta pemberdayaan dan 

pengembangan usaha mikro; 

4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinansesuai dengan fungsinya. 

 

c. Tugas Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi adalah melakukan 

penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, 

pelaksanaan,pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi 

penyusunan rencana kerja program dan kegiatan kelembagaan 

dan usaha koperasi, penyusunan kebijakan teknis kelembagaan 

dan usaha koperasi, penyediakan data dan informasi kelembagaan 
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dan usaha koperasi, pemasyarakatan koperasi, penyuluhan 

tentang organisasi dan badan hukum koperasi, konsultasi dan 

bimbingan tentang organisasi, jaringan dan permodalan koperasi, 

fasilitasi pengesahan, pembentukan, penggabungan, peleburan 

dan pembubaran koperasi, peningkatan kualitas organisasi 

koperasi, penciptaan iklim usaha koperasi yang kondusif, 

rekomendasi ijin kantor cabang, kantor cabang pembantu dan 

kantor kas di lingkup kabupaten, fasilitasi peningkatan SDM 

koperasi dan fasilitasi sarana prasarana koperasi. 

d. Tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi adalah 

melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi 

penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pengawasan dan 

pengendalian koperasi, penyusunan kebijakan teknis pengawasan 

dan pengendalian koperasi, penyediakan data dan informasi 

pengawasan dan pengendalian koperasi, pengawasan koperasi, 

penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, bimbingan, konsultasi 

dan pendampingan terhadap peningkatan kesehatan KSP/USP 

koperasi, bimbingan, konsultasi dan pendampingan pembuatan 

laporan keuangan KSP/USP koperasi, fasilitasi penerbitan ijin 

usaha simpan pinjam koperasi dan penciptaan iklim yang 

kondusif bagi pengembangan usaha simpan pinjam. 

e. Tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro 

adaalah melakukan penyiapan bahan perumusan, 

pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan evaluasi serta 

pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja program dan 

kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, 

penyusunan kebijakan teknis dan pengkajian pemberdayaan dan 

pengembangan usaha mikro, penyediaan data dan informasi 

pemberdayaan dan pengembangan  usaha mikro, pembinaan, 

pendampingan, pelatihan dan fasilitasi perijinan dalam rangka 

meningkatkan pengembangan usaha mikro, identifikasi potensi 
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produk usaha mikro unggulan daerah, penyediaan data base 

usaha mikro, bimbingan dan informasi terkait dengan akses 

permodalan usaha, pengembangan pemasaran dan jaringan 

distribusi usaha mikro, dan pelaksanaan penguatan kelembagaan 

usaha mikro.  

 

6. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Bina Pasar 

a. Tugas Pokok 

Kepala Bidang Bina Pasar Dinindagkopukm Kabupaten Rembang 

mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, 

pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang 

pasar yang terdiri dari pengelolaan pasar wilayah I, pengelolaan 

pasar wilayah II dan pengelolaan pasar wilayah III. 

b. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Bina 

Pasar Dinas Perindustrian  Perdagangan Koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi : 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 

dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar wilayah I, 

pengelolaan pasar wilayah II dan pengelolaan pasar 

wilayah III; 

2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan 

pasar wilayah I, pengelolaan pasar wilayah II dan 

pengelolaan pasar wilayah III untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; 

3) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan pasar wilayah I, pengelolaan pasar wilayah II 

dan pengelolaan pasar wilayah III; 

4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan fungsinya. 

c. Tugas Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah I adalah  melakukan 

penyiapan bahan  perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 
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pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan 

rencana kerja program dan kegiatan pengelolaan pasar, 

penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pasar, penyediakan 

data dan informasi pengelolaan pasar, pengembangan, 

pembangunan, pemeliharaan dan perluasan pasar, identifikasi, 

pendataan dan inventarisasi obyek retribusi dan penagihan, 

penyusunan target pendapatan retribusi dan penagihan, realisasi 

target pendapatan retribusi pasar, administrasi pembukuan dan 

laporan pendapatan pasar, fasilitasi ijin untuk menempati los/ 

kios pasar dari para pedagang, pengaturan penempatan pedagang 

los/ kios pasar, pengadaan sarana prasarana pasar, penjagaan 

ketertiban dan kebersihan pasar serta pemantauan, pendataan 

dan sosialisasi terhadap pedagang pasar di wilayah I meliputi : 

Kecamatan Kaliori, Sumber, Bulu, Sulang dan Rembang. 

d. Tugas Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah II adalah  melakukan 

penyiapan bahan  perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan 

rencana kerja program dan kegiatan pengelolaan pasar, 

penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pasar, penyediakan 

data dan informasi pengelolaan pasar, pengembangan, 

pembangunan, pemeliharaan dan perluasan pasar, identifikasi, 

pendataan dan inventarisasi obyek retribusi dan penagihan, 

penyusunan target pendapatan retribusi dan penagihan, realisasi 

target pendapatan retribusi pasar, administrasi pembukuan dan 

laporan pendapatan pasar, fasilitasi ijin untuk menempati los/ 

kios pasar dari para pedagang, pengaturan penempatan pedagang 

los/ kios pasar, pengadaan sarana prasarana pasar, penjagaan 

ketertiban dan kebersihan pasar serta pemantauan, pendataan 

dan sosialisasi terhadap pedagang pasar di wilayah II meliputi : 

Kecamatan Lasem, Pamotan, Pancur, Sluke dan Gunem. 

e. Tugas Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah III adalah  melakukan 

penyiapan bahan  perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 
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pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan 

rencana kerja program dan kegiatan pengelolaan pasar, 

penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pasar, penyediakan 

data dan informasi pengelolaan pasar, pengembangan, 

pembangunan, pemeliharaan dan perluasan pasar, identifikasi, 

pendataan dan inventarisasi obyek retribusi dan penagihan, 

penyusunan target pendapatan retribusi dan penagihan, realisasi 

target pendapatan retribusi pasar, administrasi pembukuan dan 

laporan pendapatan pasar, fasilitasi ijin untuk menempati los/ 

kios pasar dari para pedagang, pengaturan penempatan pedagang 

los/ kios pasar, pengadaan sarana prasarana pasar, penjagaan 

ketertiban dan kebersihan pasar serta pemantauan, pendataan 

dan sosialisasi terhadap pedagang pasar di wilayah III meliputi : 

Kecamatan Sarang, Kragan, Sale dan Sedan. 

7. UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis 

penunjang di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat 

ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk 

melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 

berdasarkan peraturan perundang- undangan. 

2.1.2. Struktur Organisasi. 

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang adalah 

sebagai berikut : 

1. Kepala DinasPerindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah; 

2. Sekretariat terdiri dari : 

a. Subbag Program; 

b. Subbag Keuangan; 
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c. Subbag Umum dan Kepegawaian. 

3. Bidang Perindustrian terdiri dari : 

a. Seksi Industri Agro; 

b. Seksi Industri Logam Mesin Alat Transportasi Elektronika Kimia 

Tekstil dan Aneka; 

c. Seksi Data dan Informasi Industri; 

4. Bidang Perdagangan terdiri dari : 

a. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian; 

b. Seksi Distribusi Perdagangan; 

c. Seksi Promosi dan Pengembangan Ekspor; 

5. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari : 

a. Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi; 

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi; 

c. SeksiPemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro; 

6. Bidang Pasar erdiri dari : 

a. Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah I; 

b. Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah II; 

c. Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah III; 

7. UPTD; 

8. Kelompok jabatan fungsional. 
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BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI 

DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN REMBANG 
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2.2.   Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.2.1.  Sumber Daya Manusia 

Aparatur   merupakan  elemen  strategis  dalam  menentukan 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat multi 

dimensi dan kompleks, maka diperlukan adanya aparatur yang 

memiliki kemampuan pemahaman wawasan tugas yang luas serta 

kemampuan untuk melaksanakan secara baik. Dinindagkopukm 

Kabupaten Rembang pada tahun 2018 mempunyai sumber daya 

manusia sejumlah 214 orang yang terdiri dari 145 orang PNS dan 69 

orang tenaga kontrak.  Jika dilihat dari jenis kelamin, terdata bahwa 

ada 41 perempuan dan 173 laki-laki sebagaimana tersaji pada 

Gambar.1.   

Gambar.1.  Proporsi Pegawai Dinindagkopukm Berdasarkan Jenis 

Kelamin Tahun 2018 

173

41

Proporsi Pegawai  berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan

 

Kompetensi aparatur dan pegawai Dinindagkopukm Kabupaten 

Rembang menurut golongan administrasi kepegawaian dan tingkat 

pendidikan formalnya dapat dilihat pada Tabel. 1.  Perlu dipahami 

bahwa pegawai yang ada belum semuanya memenuhi kriteria 

kompetensi yang diharapkan sehingga perlu adanya peningkatan SDM 
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apatur baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan  non formal 

seperti pendidikan dan pelatihan.   

Tabel. 1.  Data Pegawai Dinindagkopukm Kab. Rembang menurut 

Golongan Kepegawaian dan Tingkat Pendidikan Formal 

Tahun 2018 

No Data Kepegawaian PNS  
Kontrak 

dan THL 
Jumlah 

1. Jumlah Pegawai 145 69 214 

2. Pendidikan    

 - SD 18 3 21 

 - SLTP 16 4 20 

 - SLTA 78 39 117 

 - D3 1 6 7 

 - S1 27 17 44 

 - S2 5 - 5 

3. Pangkat dan Golongan    

 - Golongan I 18 - 18 

 - Golongan II 80 - 80 

 - Golongan III 41 - 41 

 - Golongan IV 6 - 6 

4. Jumlah Pejabat    

 - Struktural 21 - 21 

 

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana 

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh secara langsung 

terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan, sarana 

telekomunikasi dan transportasi.  Kondisi sarana dan prasarana yang 

tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan jumlah 

maupun kualitasnya untuk mengoptimalkan kinerja.  Secara lengkap, 

jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

Dinindagkopukm Kabupaten Rembang tersajikan pada Tabel.2. 
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Tabel. 2.  Sarana dan Prasarana (Aset Tetap) Dinindagkopukm 

Kabupaten Rembang Tahun 2018 

 

No. Nama Barang Nilai (Rp) 

1 Tanah 19.325.484.567,00 

 - Tanah Perkampungan 731.568.000,00 

 - Tanah untuk Bangunan/Gedung 18.593.916.567,00 

2 Peralatan dan Mesin 4.809.231.756,25 

 - Alat-Alat Bantu 9.975.000,00 

 - Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 1.540.475.957,00 

 - Alat-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 61.865.000,00 

 - Alat Bengkel Bermesin 1.386.000,00 

 - Alat Ukur 601.214.500,00 

 - Alat Kantor  395.269.500,00 

 - Alat Rumah Tangga 807.358.981,25 

 - Komputer 857.028.818,00 

 - Meja dan Kursi 209.875.000,00 

 - Alat Studio  221.354.000,00 

 - Alat Komunikasi 85.263.000,00 

 - Peralatan Pemancar 11.166.000,00 

 - Alat Laboratorium 7.000.000,00 

3 Gedung dan Bangunan 52.209.759.785,00 

 - Bangunan Gedung 52.209.759.785,00 

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 573.797.550,00 

 - Jalan  86.810.300,00 

 - Jembatan 181.995.600,00 

 - Instalasi Gardu Listrik 114.631.150,00 

 - Instalasi Pertahanan 11.200.000,00 

 - Jaringan Listrik 105.260.500,00 

 - Jaringan Telepon 73.900.000,00 

5 Aset Tetap Lainnya 20.217.500,00 

 - Buku dan Perpustakaan 16.500.000,00 

 - Alat Olah Raga Lainnya 3.717.500,00 

6 Akumulasi Penyusutan (6.504.750.941,00) 

 - Ak. Penyus. Peralatan dan Mesin (2.609.765.783,00) 

 - Ak. Penyus. Gedung dan Bangunan (2.059.241.092,00) 

 - Ak. Penyus. Jalan, Irigasi dan Jaringan (157.672.333,00) 

  Jumlah Nilai Aset Tetap 70.433.740.217,25 

Sumber: Dinindangkopukm Kab. Rembang 
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2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.3.1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 

Dinindagkopukm Kabupaten Rembang merupakan salah satu 

SKPD yang mendapat amanat untuk melakukan pemungutan retribusi, 

yaitu hasil retribusi daerah yang berasal dari retribusi jasa umum 

(retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi pelayanan 

pasar), retribusi jasa usaha (retribusi pemakaian kekayaan daerah dan 

retribusi pasar grosir/pertokoan) dan retribusi perizinan tertentu 

(retribusi ijin gangguan/keramaian).  Adapun perkembangan target dan 

realisasi penerimaan hasil retribusi daerah selama lima tahun terakhir 

dapat dilihat pada Gambar.2. 

Gambar.2.  Target dan Realisasi Penerimaan pada Dinindagkopukm 
Kab. Rembang Tahun 2013 – 2018 

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Target

Realisasi

 

Pada tahun 2014, target dan realisasi penerimaan tumbuh sebesar 

58,14%. Hal ini disebabkan oleh adanya penerimaan insidentil pada 

tahun tersebut yaitu tambahan penerimaan dari retribusi ijin 

gangguan/keramaian dari berdirinya pabrik semen di Kecamatan Sale. 
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Melihat kinerja sektor penerimaan dari tahun 2013-2018, kinerja 

memburuk di tahun 2015 dan kemudain membaik di tahun 2016 dan 

2017. Pada tahun 2018 ada penaikan target meskipun pada saat 

bersamaan item retribusi ijin gangguan/keramaian ditiadakan. Padahal 

kontribusi item retribusi ijin gangguan/keramaian atas jumlah 

penerimaan sebesar 27,28% di tahun 2016 dan 29,49% di tahun 2017. 

Target yang terlalu tinggi di tahun 2018 mengakibatkan realisasi 

penerimaan di tahun 2018 hanya mencapai 80,95%. 

 Dari sisi belanja, Dinindagkopukm Kabupaten Rembang 

mendapat kucuran dana yang berasal dari APBD Kabupaten Rembang, 

Dana Alokasi Khusus (DAK), DBHCHT, Bantuan Keuangan Provinsi 

dan Tugas Pembantuan (TP).  Adapun perkembangan pagu dan 

realisasi anggaran selama 5 tahun terakhir tersaji dalam Gambar.3. 

Tabel.3.  Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja 

Dinindagkopukm Kab. Rembang Tahun 2013 – 2018 

 

No Tahun  Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 2013 15,691,100,000 14,483,217,270 92,30 

2 2014 18,641,270,649 17,272,377,386 92,66 

3 2015 27,431,748,800 13,251,966,284 48,31 

4 2016 36.187.601.749 34.415.477.177 96,10 

5 2017 19.209.573.000 16.152.124.459 84,08 

6 2018 34.370.676.550 32.900.219.249 95,72 

  

Kenaikan pagu anggaran dipengaruhi oleh adanya tambahan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) Sarana Perdagangan yang meningkat setiap 

tahunnya, dimana pada tahun 2013 dan 2014 berturut – turut sebagai 
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berikut Rp.963.350.000,00 dan Rp.2.096.530.000,00.  Pada tahun 

2015 Dinindagkopukm Kabupaten Rembang mendapat alokasi 

anggaran melalui DAK Sarana Perdagangan sebesar 

Rp.1.865.140.000,00 dan DAK Tambahan Usulan Daerah yang 

disetujui oleh DPR RI sebesar Rp. 9.998.900.000,00.  Namun anggaran 

tersebut tidak dapat direalisasikan mengingat waktu pelaksanaan 

teknis konstruksi tidak mencukupi untuk dilakukan sehingga 

anggaran tersebut meluncur ke tahun anggaran 2016.  Pada tahun 

2016, Dinindagkopukm Kabupaten Rembang mendapat anggaran dari 

DAK Sarana Perdagangan sebesar Rp.3.625.970.000,00 dan Bantuan 

Keuangan untuk Sarana Prasarana Provinsi Jawa Tengah Sebesar 

Rp.5.500.000.000,00.   

Pada tahun 2017, Dinindagkopukm Kabupaten Rembang juga 

menerima dana Tugas Pembantuan (TP) Kemendag RI  sebesar Rp. 

6.000.000.000 untuk pembangunan Pasar Wonokerto Kecamatan Sale. 

Pada Tahun 2018 menerima dana TP lagi sebesar Rp. 12.000.000.000 

untuk Pembangunan Pasar Sumber Kecamatan Sumbr dan Pasar 

Tegaldowo Kecamatan Gunem.  

2.3.2. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah 

Capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang adalah 

sebagai berikut :  

a. Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja sektor industri dan perdagangan  

Untuk mengukur kinerja tujuan meningkatkan kinerja 

sektor industri dan perdagangan ini menggunakan 3 (tiga) 

indikator yang terangkum dalam tabel 4 berikut ini: 
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Tabel 4  

Capaian kinerja 
Meningkatkan sektor industri dan perdagangan 

 

Indikator Kinerja 

Tahun 2018 Capaian  Tahun 
Tahun 2021  

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 2018 2017 2016 Target 
% 

Capaian 
th. 2018 

Persentase 

pertumbuhan 
ekspor (%) 

4,00 77,18 1.929,48 779,54 2.397,71 4,00 1.929,48 

Kontribusi sektor 
perdagangan besar 
dan eceran 
terhadap PDRB (%) 

14,50 13,50 93,10 95,10 91.86 14,80 91,22 

Kontribusi sektor 
indsutri 
pengolahan 
terhadap PDRB (%) 

21,20 21,80 102,97 102,83 103,33 22,00 99,09 

Rata-Rata   708,52 325,82 864,30  706,60 

Sumber: Dinindagkopukm Kab. Rembang dan BPS Kab. Rembang 

 

Pada tahun 2018, capaian kinerjanya sebesar 708,52%, 

artinya capaian realisasi pada tahun 2018 lebih dari tujuh kali 

targetnya. Capaian ini meningkat lebih dari dua kali lipat dari 

capaian tahun 2017, meskipun lebih rendah dari capaian tahun 

2016. Keberhasilan capaian kinerja tujuan ini didorong oleh 

kinerja ekspor yang sangat baik. Pada tahun 2018, capaian kinerja 

pertumbuhan ekspor mencapai hampir 20 kali dari target yang 

ditetapkan, yakni mencapai kinerja sebesar 1.929,48%.  

 

a.1.  Persentase pertumbuhan ekspor  

Ekspor di Kabupaten Rembang didominasi oleh komoditi 

berbahan baku hasil perikanan laut dan berbahan baku kayu. 

Pertumbuhan ekspor sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 

2018 mengalami penaikan dan penurunan, seperti tampak dalam 

tabel berikut: 
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Tabel 5 

Nilai dan pertumbuhan ekspor tahun 2013-2018 

Tahun Nilai ekspor ($) 
Pertumbuhan 

ekspor (%) 

2103 12.205.493,30 (52,60) 

2014 18.983.364,60 55,53 

2015 18.983.364,60 - 

2016 37.190.000,00 95,91 

2017 48.786.451,19 31,18 

2018 77.795.566.20 59,46 

Sumber: Dinindagkopukm Kab. Rembang 

 

Pertumbuhan ekspor yang jauh di atas target yang 

ditetapkan mendorong capaian kinerja pertumbuhan ekspor 

menjadi sangat baik. Capaian kinerja pertumbuhan ekspor tahun 

2016 sebesar 2.397,71% atau hampir mencapai 24 kali dari 

target. Sempat mengalami penurunan kinerja di tahun 2017 

menjadi sekitar delapan kali dari target, kinerja pertumbuhan 

ekspor kembali mengalami penaikan pada tahun 2018 sekitar 

dua puluh kali dari target, tepatnya di angka 1.929,48%. 

 

a.2.  Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB  

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten 

Rembang tahun 2017 adalah sebesar 13,5%, dan merupakan 

kontributor terbesar ke 3, setelah sektor pertanian dan sektor 

industri pengolahan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap 

PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Rembang cenderung 

mengalami penurunan dari tahun 2013–2017, yaitu 13,85% 

(tahun 2013), dan 13,83% (tahun 2014 dan 2015), 13,5% (tahun 

2016 dan 2017). Walaupun nilai ekspor yang semakin naik dari 

tahun ke tahun tapi belum mampu menaikan kontribusi sektor 

perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rembang. Nilai ekspor 

Kabupaten Rembang selama kurun waktu lima tahun 2013–

2017, yaitu sebesar $12.205.493,30 (tahun 2013), meningkat 
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menjadi $48.785.451,29 (tahun 2017). Disamping itu 

ketersediaan pasar sebagai tempat untuk melakukan transaksi 

yang terus bertambah dari tahun ke tahun. 

Perkembangan sektor perdagangan dilihat dari beberapa 

indikator sektor perdagangan menunjukkan adanya kenaikkan 

dari tahun 2013–2018. 

Tabel. 6 
Perkembangan Sektor Perdagangan Kabupaten 

Rembang Tahun 2013–2018 

No Indikator 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Jml sidang tera ulang 
(kss) 

39 44 44 72 77 80 

2 Jumlah pasar 
(tradisional dan modern) 
yang diawasi (unit) 

47 52 52 60 65 68 

3 kasus yg diselesaikan 
mll unit pelayanan 
pengaduan konsumen  

NA 2% 2% 4% 4% 5% 

4 Ketersediaan info 
pantauan harga 
kepokmas 

Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

5 Jml promosi dagang yang 
diikuti (kali) 

1 1 1 1 1 1 

6 Nilai Ekspor ($ 0000) 12.205 18.983 18.983 37.190 48.785 62.143 

7 Kontribusi sektor 
perdagangan thdp PDRB 
(%) 

13,83 13,68 13,68 13,5 13,5 NA 

8 Jumlah kelompok 
pedagang (formal dan 
informal) yang dibina 
(kelompok) 

15 16 16 17 19 20 

9 Jml pasar daerah (unit) 11 12 12 12 13 15 

10 Jml pasar daerah yg 
memenuhi kriteria pasar 
sehat (uni) 

11 12 12 12 13 15 

11 Lokasi PKL yg tertata 
(lokasi) 

2 3 3 3 3 3 

Sumber: Dinindagkopukm Tahun 2018 

 

a.3.  Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB 

Sektor industri merupakan kontributor terbesar ke dua 

terhadap PDRB Kabupaten Rembang sejak tahun 2013 hingga 

tahun 2017, yaitu berturut- turut sebesar 19,05%, 20,84%, 
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20,84%, 21,27% dan 21,8%. Kondisi ini menunjukkan semakin 

berperannya sektor industri terhadap pertumbuhan PDRB 

Kabupaten Rembang. Semakin berperannya sektor industri ini 

dapat ditunjukkan pula dari capaian kinerja industri, dimana 

indikator-indikator yang ada cenderung mengalami peningkatan. 

Namun demikian Kabupaten Rembang belum memiliki kawasan 

industri terpadu. 

Kabupaten Rembang memiliki industri besar yang bergerak 

pada sektor makanan dan minuman, Industri kimia-bahan 

bangunan, industri sandang dan kulit, industri kerajinan dan 

umum. Kabupaten Rembang juga memiliki potensi industri 

memengah dan kecil lainnya yang berbasis pada sumberdaya 

alam, antara lain garam rakyat, pengolahan ikan, mebel antik, 

batik, bordir, kuningan, kerajinan kerang, terasi, genteng, industri 

pembuatan tas dan dompet, sabuk dan lain-lain. 

Secara rinci perkembangan sektor industri di Kabupaten 

Rembang tahun 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel. 7 
Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Rembang 

Tahun 2013–2018 

No Indikator 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Cakupan IKM yang dibina (%) 1,5 1,1 1,1 4 5 2,53 

2 Cakupan kelompok IKM yg 
mendapat bantuan (%) 

100 100 100 0,15 1 2,55 

3 Kontribusi sektor Industri thdp 
PDRB (%) 

19,05 20,84 20,84 21,27 21,8 NA 

4 % industri kecil &  menengah thd 
total jml industry (besar, 
menengah & kecil) 

99 99 99 99 98 98,20 

5 Jml IKM yg mendapat fasilitasi 
Perijinan 

40 25 25 15 15 9 

6 Jml IKM yg tlh mengikuti pameran 
promosi produk 

25 12 12 15 260 280 

7 Pertumbuhan IKM (%) 2,08 2,76 1 1,17 0,66 2,14 

8 Jml fasilitas peningkatan 
kemampuan teknologi industri 

18 13 13 9 10 2,14 

9 Jumlah klaster industri 8 8 9 9 9 9 

10 Jumlah sentra industri 35 37 37 33 40 9 

Sumber data: Dinindagkopukm Kab. Rembang Tahun 2018 
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b. Tujuan 2:  Meningkatkan kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif 

Capain kinerja tujuan ini kami sajikan dalam tabel 3.6 berikut 

ini:  

Tabel. 8 

Capaian kinerja indikator tujuan  
Meningkatkan kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif 

 

Indikator Kinerja 

Tahun 2018 Capaian  Tahun 
Tahun 2021  

(akhir RPJMD) 

Target 
Reali
sasi 

2018 2017 2016 Target 
% 

Capaian 
th. 2018 

Rasio jumlah UMKM 
terhadap jumlah 
penduduk (%) 

8,25 6,29 76,22 81,29 90,72 10,00 62,90 

Persentase koperasi 
aktif (%) 

86,00 90,40 105,12 111,49 66,68 100,00 90,40 

Persentase 
KSP/USP dan 
koperasi sehat (%) 

39,00 69,59 178,44 182,62 62,78 53,00 131,30 

Rata-Rata   119,92 125,14 73,39  94,86 

Sumber: data yang diolah 

 

Rata-rata capaian kinerja tujuan meningkatkan kinerja 

UMKM berbasis ekonomi kreatif ini pada tahun 2018 mencapai 

119,92%, lebih artinya melebihi target sebesar 19,92%. Capaian 

kinerja tahun 2018 ini hanya membutuhkan capaian sebesar 

5,14% untuk mencapai target pada tahun 2021, tahun terakhir 

dari RPJMD. 

Kebijakan pembangunan koperasi dan usaha kecil 

menengah diarahkan pada upaya pemberdayaan koperasi dan 

UMKM melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan 

kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan 

produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan 

teknologi dalam iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi peran 

lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran 
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sertanya dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan 

permodalan bagi koperasi dan UMKM. 

Koperasi harus kreatif dalam menghadapi persaingan 

usaha dan kegiatan ekonomi yang semakin ketat. Kreativitas 

menjadi konsekuensi yang harus dimiliki koperasi di era 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Persaingan terjadi tidak 

hanya pada lingkungan internal tetapi tetapi juga bersaing 

dengan sekala lebih luas. Untuk maju, koperasi harus menjalin 

kerja sama dengan banyak pihak. Bekerjasama dengan mitra 

baik lokal, regional maupun mitra berskala internasional harus 

dilakukan untuk membawa koperasi terus bekembang. Terdapat 

empat indikator untuk mengukur kemajuan koperasi, 

diantaranya (1) sumber daya koperasi baik SDM maupun 

permodalannya, (2) sarana dan prasarananya (3) peran terhadap 

lingkungan, dan dampak positifnya baik masyarakat maupun 

anggota sendiri (4) adanya program strategis untuk mendukung 

pembangunan daerah. Perkembangan Pelayanan Koperasi dan 

UMKM di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat 

pada Tabel berikut : 

Tabel. 9 
Perkembangan Pelayanan Koperasi dan UMKM  

di Kabupaten Rembang Tahun 2013-3018 

No Indikator 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Jml UMKM (unit) 33.900 39.363 39.363 39.173 39.632 39.830 

2. Jml LKM koperasi 
dan UKM  

84 275 279 284 286 289 

3. Jml UMKM yg 
telah mengikuti 
pameran 
promosi produk  

 

4 
 

5 
 

6 
 

NA 
 

NA 
 

NA 

4. % koperasi aktif (%) 78,68 78,68 79,00 53,34 90,28 90,40 

5. % KSP/USP koperasi 
sehat (%) 

31,80 32,00 35,00 22,60 67,57 69,59 

6. Cakupan bina 
kelompok UMKM 

1.695 1.968 1.972 1.152 1.162 1.165 

7. Jml Wirausaha Baru 
(buah) 

7.733 5.463 5.112 140 312 198 

Sumber: Dinindagkopukm Kabupaten Rembang Tahun 2018 
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Pada tabel diatas, capaian semua indicator urusan 

koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 

cenderung meningkat, hanya 1 (satu) indikator yang mengalami 

penurunan, yakni Jumlah wirausaha baru pada Tahun 2017 

sebesar 312 buah, di Tahun 2018 hanya 198 buah. 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas 

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang 

selama lima tahun ke depan adalah : 

2.4.1. Tantangan 

Tantangan pengembangan pelayanan yang harus dihadapi 

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM 

Kabupaten Rembang pada tahun 2016-2021 meliputi : 

1. Aspek Kebijakan Pemerintah 

Sinkronisasi kebijakan sebagai sebuah dinas yang 

berada dibawah naungan 3 urusan, yaitu Urusan Wajib 

Koperasi dan UKM dibawah Kementrian Koperasi dan UKM, 

Urusan Pilihan Perindustrian berada dibawah komando 

Kementrian Perindustrian dan Urusan Pilihan Perdagangan 

berada dalam kewenangan Kementrian Perdagangan.  

Semua kebijakan yang diambil oleh SKPD harus bersinergi 

dan saling mendukung jalannya pelaksanaan program dan 

kegiatan masing-masing urusan. 

2. Aspek Sumber Daya 

- Belum optimal dan meratanya SDM pelaku usaha, 

dimana sebagian besar pelaku usaha khususnya untuk 

skala usaha mikro mempunyai keterbatasan sumber daya 

manusia baik dari sisi ketrampilan usaha maupun 

manajemen pengelolaan usaha. 
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- Pemanfaatan SDA lokal masih belum optimal 

dimanfaatkan para pelaku usaha.  Sebagian dari mereka 

masih mendatangkan bahan baku industri dari luar 

daerah.  Karena harus didatangkan dari luar daerah, 

faktor transportasi sangat kuat berpengaruh sehingga 

jarak dan fluktuasi harga BBM akan sangat berdampak 

pada kelangsungan usaha mereka. 

3. Aspek Teknologi 

- Lemahnya penguasaan teknologi dapat menyebabkan 

daya saing produk industri lemah dalam menghadapi 

persaingan, dimana kualitas produk biasanya rendah dan 

secara kuantitas jumlahnya sedikit dibanding 

penggunaan   teknologi tinggi dalam proses produksi.  Hal 

ini berdampak pada harga jual produk yang tinggi. 

- Belum berpadunya pengembangan iptek di lembaga-

lembaga penelitian yang tersebar di berbagai instansi 

dengan dunia industri. Banyak hasil penelitian yang 

belum termanfaatkan secara praktis, sehingga perlu 

upaya penerapan hasil rekayasa teknologi industri serta 

sosialisasi tentang penggunaan teknologi modern di 

bidang industri. 

4. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya 

- Liberalisasi perdagangan merupakan tantangan yang 

harus dihadapi para pelaku usaha mikro, kecil dan 

menengah, terutama dari sisi kualitas produksi dan harga 

yang lebih kompetitif dibanding. 

- Banyak pelaku usaha yang belum familiar dengan pihak 

perbankan (belum bankable). 

- Menjamurnya toko modern di Kabupaten Rembang yang 

berdampak pada menurunnya minat masyarakat 

berbelanja di pasar tradisional yang seringkali kurang 
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nyaman kondisinya.  Upaya untuk meningkatkan 

keberadaan pasar tradisional sebagai tempat berbelanja 

yang nyaman dan representatif sangat diperlukan 

mengingat toko modern menyajikan tempat berbelanja 

yang lebih nyaman dan efisien.  

2.4.2. Peluang 

Peluang pengembangan pelayanan yang dapat 

dimanfaatkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 

dan UKM Kabupaten Rembang pada tahun 2016-2021 meliputi : 

1. Aspek Kebijakan Pemerintah 

- Kemudahan investasi merupakan peluang bagi para 

pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di 

Kabupaten Rembang, mengingat masih adanya 

pemanfaatan ruang untuk pengembangan pembangunan 

industri.  

- Masih terbukanya pengembangan dan pembangunan 

kawasan industri. Dengan pembangunan kawasan 

industri dapat memperpendek jalur distribusi bahan 

baku, kemudahan transportasi dan pengawasan dan 

perlindungan terhadap bahaya pencemaran akibat limbah 

yang dihasilkan.  Selain itu dengan pengembangan 

kawasan industri akan memperluas pusat pertumbuhan 

suatu kawasan sebagai akibat daya tarik menarik antar 

wilayah. 

2. Aspek Sumber Daya Manusia 

Tersedianya tenaga kerja dengan upah yang realtif rendah.   

3. Aspek Teknologi 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di 

masa depan akan memudahkan dan meningkatkan 

produksi serta pemanfaatan rekayasa teknologi praktis 
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untuk pelaku usaha kecil, sehingga proses produksinya 

akan lebih efisien dan efektif. 

4. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya 

- Semakin banyak perbankan dan lembaga keuangan yang 

menawarkan program pinjaman bagi pelaku usaha untuk 

mendapatkan kredit guna menambah modal usahanya.  

- Peningkatan infrastruktur daerah sangat berpengaruh 

pada perkembangan perekonomian daerah.  Semakin 

mudahnya akses jalan dan sarana pendukung lainnya 

akan memperlancar kemudahan jaringan usaha, 

distribusi barang serta kemudahan komunikasi antar 

daerah sehingga membuka peluang usaha semakin 

menyebar keluar daerah. 

- Terbukanya peluang pasar ekspor ke negara lain 

terutama sebagai dampak adanya pasar bebas yang 

memberikan keleluasaan dan menjamin kebebasan 

pelaku usaha untuk memasarkan produknya. 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS  

 

 

Dinindagkopukm Kabupaten Rembang melaksanakan tugas untuk 

urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan 

menengah di Kabupaten Rembang,  Dinindagkopukm Kabupaten Rembang 

memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan layanan dan 

fasilitas yang ada kaitannya dengan segala urusan perindustrian, 

perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk 

masyarakat Kabupaten Rembang.  Urusan Pilihan Perindustrian 

dilaksanakan oleh Bidang Perindustrian, Urusan Pilihan Perdagangan 

dilaksanakan oleh bidang Perdagangan dan Bidang Pasar, serta Urusan 

Wajib Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Bidang Koperasi dan UKM. 

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan 

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah Kabupaten Rembang 

 

Permasalahan yang dihadapi dinas sesuai dengan urusan 

kewenangannya adalah sebagai berikut : 

a. Urusan Wajib Koperasi dan UMKM 

1. Masih adanya koperasi tidak aktif; 

2. Kurang berkembangnya koperasi nonsimpan pinjam (koperasi 

riil)  

3. Rendahnya kapasitas pengelola koperasi; 

4. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi; 

5. Rendahnya jiwa kewirausahaan di kalangan pelaku Koperasi 

dan UMKM; 

6. Masih banyaknya pelaku umkm yang belum memiliki akses 

perbankan (belum bankable); 

7. Lemahnya daya saing produk; 

8. Kurangnya promosi produk daerah; 

 

b. Urusan Pilihan Bidang Perindustrian 
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1. Belum tersedianya RPIK (Rencana Pembangunan Industri 

Kabupaten) Kabupaten Rembang; 

2. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi 

perindustrian; 

3. Terbatasnya kemampuan untuk melakukan pembinaan 

terhadap pelaku industri yang ada; 

4. Rendahnya pertumbuhan industri kecil dari total industri; 

5. Terbatasnya fasilitas promosi produk industri; 

6. Masih banyaknya pelaku industri yang belum memanfaatkan 

teknologi modern; 

7. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan industri kreatif; 

c. Urusan Pilihan Bidang Perdagangan 

1. Belum adanya regulasi tingkat kabupaten yang mengatur 

permasalahan pasar modern, waralaba, minuman beralkohol 

dan penyimpanan barang berbahaya; 

2. Banyaknya pasar daerah yang kurang representatif; 

3. Fluktuasi harga dan ketersediaan bahan kebutuhan 

masyarakat; 

4. Kurangnya promosi produk daerah; 

5. Lemahnya daya saing produk; 

6. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung 

pelaksanaan tera dan tera ulang 

 

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih  

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan gambaran 

pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 

2021.  Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu:  

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, 

MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA 
MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN” 
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Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang sehat, terdidik dan 

memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk mewujudkan 

masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan 

akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. 

Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai 

dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, 

pariwisata dan ekonomi kreatif. Visi tersebut dapat dicapai melalui 

peningkatan pelayanan publik yang efektif terpadu dan berkesinambungan. 

Untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 tersebut, 

ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 

2016-2021 sebagai berikut:  

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif 

dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah. 

2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan 

kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, pemberdayaan masyarakat, 

mewujudkan kedaulatan pangan serta memperhatikan kelestarian 

lingkungan. 

3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi 

kreatif. 

4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas 

serta berdimensi kewilayahan. 

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan  pendidikan yang 

terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan 

keagamaan. 

6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan dan sosial, serta 

mengembangkan budaya lokal. 

7. Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian, 

perikanan dan kehutanan. 

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 langsung dengan tugas 

pokok dan fungsi Dinindagkopukm Kabupaten Rembang adalah Misi 1,2 

dan 3. Adapun tujuan, sasaran dan strategi Kabupaten Rembang yang 

terkait dengan Misi 1, 2 dan 3 tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Misi kesatu. 

Tujuan  :  Mewujudkan good governance. 

Sasaran  :  Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah 

Strategi  :  Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik 

2. Misi kedua. 

Tujuan  :  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sasaran  :  1)  Menurunnya angka pengangguran 

  2)  Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri 

  3) Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan 

Strategi  :  1)  Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan usaha  

   2) Pemberdayaan dan Pengembangan Industri Kecil 

Menengah (IKM) 

   3) Meningkatkan daya saing sektor perdagangan 

3. Misi ketiga. 

Tujuan  :  Meningkatkan perekonomian daerah. 

Sasaran  :  Meningkatnya Kinerja Ekonomi Kreatif 

Strategi  : Penataan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif 

 

3.3.  Telaahan RPJMN (Nawa Cita) 

Reformasi 1998 menjanjikan lahirnya Indonesia baru yang lebih 

demokratis, sejahtera, berkeadilan dan bermartabat.  Namun, 16 

tahun kemudian jalan menuju pemenuhan janji janji reformasi itu 

tampak semakin terjal dan penuh dengan ketidakpastian.  Selama 16 

tahun itu pula Indonesia terbelenggu dalam transisi yang 

berkepanjangan itu harus dihentikan untuk memberi jalan bagi 

kelahiran Indonesia Hebat.  Perubahan menjadi sebuah keniscayaan. 

Dalam perjuangan mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia 

dihadapkan pada tiga masalah pokok bangsa, yakni merosotnya 

kewibawaan Negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional 

dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.  Agar 

mampu bertahan dalam deraan gelombang sejarah, perlu adanya 

panduan ideologi sebagai penuntun, ideologi sebagai penggerak, dan 

ideologi sebagai pemersatu perjuangan serta ideologi sebagai bintang 
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pengarah yaitu ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti.  Dengan 

Pancasila 1 Juni 1945 meletakkan dasar dan sekaligus memberikan 

arah dalam membangun jiwa bangsa untuk menegakkan kembali 

kedaulatan, martabat dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa, 

menegaskan kembali fungsi publik Negara, menggelorakan kembali 

harapan di tengah krisis sosial yang mendalam, menemukan jalan bagi 

masa depan bangsa dan meneguhkan kembali jiwa gotong royong.  

Sedangkan prinsip dasar dalam Trisakti menjadi basis sekaligus arah 

perubahan yang berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi 

pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, 

menolak ketergantungan dan diskriminasi serta terbuka dan sederajat 

dalam membangun kerja sama yang produktif dalam tataran 

pergaulan internasional. 

Untuk itu, dalam lima tahun kedepan, visi yang akan diemban 

adalah sebagai berikut “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, 

mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.  Karena 

gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila 1 Juni 1945 

bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa ke depan harus 

dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong 

royong dalam kerja.  Kekuatan rakyat adalah gotong royong, dimana 

rakyat bahu membahu menyelesaikan berbagai hambatan dan 

tantangannya ke depan.  Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi 

tersebut dengan menempuh misi sebagai berikut : 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 

sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia 

sebagai Negara kepulauan; 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis 

berlandaskan Negara hukum; 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati 

diri sebagai Negara maritim; 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju 

dan sejahtera; 
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5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, 

maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju 

Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang 

ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan 

sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan yang disebut 

dengan “NAWA CITA”, diantaranya yaitu sebagai berikut : 

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa 

dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara; 

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah 

daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; 

4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpecaya; 

5. Meningkatkan kualitas hidup manuasia Indonesia; 

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar 

internasional; 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor 

sektor strategis ekonomi domestik; 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa; 

9. Memperteguh ke Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial 

Indonesia. 

Dari penjabaran visi dan misi serta sembilan agenda prioritas 

dalam pemerintahan ke depan atau “NAWA CITA”, yang terkait 

langsung dengan tupoksi Dinindagkopukm Kabupaten Rembang 

adalah : 

1. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, 

melalui: 

 Membangun transpransi dan akuntabilitas pemerintahan; 
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 Menyenpurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi 

birokrasi; 

2. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar 

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit 

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, melalui : 

 Membangun sekurang kurangnya 10 kawasan industri baru 

berikut pengembangan hunian buruhnya; 

 Membangun sekurang kurangnya 5000 pasar tradisional di 

seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang 

telah ada. 

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor 

sektor strategis ekonomi domestik, melalui : 

 Membangun kedaulatan pangan; 

 Mewujudkan kedaulatan energi; 

 Mendirikan bank petani/nelayan dan UMKM termasuk gudang 

dengan fasilitas pengolahan paska panen di tiap sentra produksi 

tani/nelayan. 

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra 

Kementerian Perdagangan dan Renstra Kementerian Koperasi dan 

UKM  

3.4.1 Renstra Kementerian Perdagangan 

Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, 

fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada 

munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.  Percepatan 

arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya 

pemanfaatan berbagai sumberdaya alam yang memunculkan isu 

perubahan iklim, ketegangan lintas batas antar Negara, 

percepatan penyebaran wabah penyakit dan terorisme serta 

masalah tenaga kerja Indonesia diluar negeri.  Sektor 

perdagangan berperan dalam perekonomian nasional, baik 

kuantitas maupun kualitas.  Secara kuantitas, pentingnya peran 

sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB 

sektor perdagangan hotel dan restoran.  Sedangkan secara 
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kualitas, sektor perdagangan semakin penting terlihat dari 

kegiatan kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa 

perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, 

kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan dan lain lain.  

Dukungan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap 

meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.     

Dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional, 

Kementrian Perdagangan periode 2015 – 2019 memiliki 3 (tiga) 

misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu : 

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri 

yang berkelanjutan; 

2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh 

dan berkualitas; dan 

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor 

perdagangan. 

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam membangun 

sektor perdagangan periode 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah 

dan jasa; 

2. Peningkatan pengamanan perdagangan; 

3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional; 

4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding; 

5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa; 

6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri; 

7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam 

negeri (PDN); 

8. Optimalisasi / penguatan pasar berjangka komoditi, SRG 

dan pasar lelang; 

9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan 

barang kebutuhan pokok dan barang penting; 

10. Peningkatan perlindungan konsumen; 

11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha; 

12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi; 
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13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan; 

14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan 

berbasis kajian. 

Keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran pembangunan 

perdagangan periode 2015 – 2019 tersaji dalam gambar berikut. 

 

Gambar 5. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

Perdagangan Periode 2015 -2019 

 

 

3.4.2 Renstra Kementerian Perindustrian 

Visi Pembangunan Industri tahun 2015 – 2019 adalah 

“Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing 
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dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber 

Daya Alam dan Berkeadilan”.  Untuk mewujudkan visi 

tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) 

misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian 

sebagai berikut: 

1. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional 

untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya 

saing, maju, dan berwawasan lingkungan; 

2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui 

pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan 

dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi; 

3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan 

kerja; 

4. Pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah 

Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan 

nasional.  

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi 

pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan 

tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan 

yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing 

yang terurai dalam 7 Sasaran Strategis Kementerian 

Perindustrian sebagaimana gambar berikut. 
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Gambar 6.  Peta Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015 - 

2019 

 

 

3.4.3 Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM adalah 

“Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan 

berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan 

kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, 

kemandirian koperasi dan keterpaduan”.  Tujuan tersebut 

menjadi landasan bagi penetapan sasaran-sasaran strategis 

Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019.  

Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya 

antara lain : 

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan 

inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta 

pemasaran di dalam dan luar negeri; 

2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati 

dirinya; 

3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem 

pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, 
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pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, 

intermediasi pasar, dan kemitraan; 

4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal 

di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan 

ekonomi masyarakat; 

5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan 

generasi muda dan kelompok produktif lainnya; 

6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan 

dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan 

perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan 

perlindungan usaha; dan  

7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan 

pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi 

pemangku kepentingan lainnya. 

Arah kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM pada 

tahun 2015-2019 diarahkan untuk: “Meningkatkan daya 

saing Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh 

menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih 

besar (“naik kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian 

perekonomian nasional.” Arah kebijakan tersebut akan 

dilaksanakan melalui lima strategi sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui : 

(i) penguatan kebijakan kewirausahaan yang mencakup pola 

pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum 

kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta 

perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis 

teknologi (technopreneurs); dan  

(ii) peningkatan akses ke pelatihan dan layanan 

pendampingan usaha; 

2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema 

pembiayaan melalui : 
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(i) pengembangan lembaga pembiayaan/bank Koperasi dan 

UMKM, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-

bank;  

(ii) integrasi system informasi debitur UMKM dari lembaga 

pembiayaan bank dan non-bank; dan  

(iii) advokasi pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM. 

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran 

melalui : 

(i) perluasan penerapan teknologi tepat guna;  

(ii) diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan 

keunggulan lokal;  

(iii) peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar 

Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, 

keamanan pangan dan obat); dan  

(iv) integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik 

domestik maupun ekspor; 

4. Penguatan kelembagaan usaha melalui : 

(i) kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha 

(backward-forward linkages); dan : 

(ii) peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem 

bisnis pertanian dan perikanan, dan sentra industri 

kecil di kawasan industri; dan 

5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui : 

(i) harmonisasi perizinan sektoral dan daerah;  

(ii) pengurangan jenis, biaya dan waktu pengurusan 

perizinan;  

(iii) penyusunan rancangan undang-undang tentang 

Perkoperasian;  

(iv) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan 

usaha yang sehat; dan  

(v) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku 

kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang 
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didukung sistem monev terpadu yang berbasis data 

Koperasi dan UMKM secara sektoral dan wilayah. 

 

3.5.   RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2018-2023 diarahkan untuk mewujudkan Visi: “Menuju 

Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari, Mboten Korupsi, Mboten 

Ngapusi”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah menetapkan 4 (empat) misi pembangunan, sebagai berikut : 

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan 

guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia 

2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas 

sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota 

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan 

kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. 

4. Menjadikan rakyat Jawa Tenga lebih sehat, pintar, lebih berbudaya 

dan mencintai lingkungan 

Dari penjabaran visi dan misi tersebut, misi kedua dan ketiga 

merupakan amanat yang harus diemban oleh Dinindagkopukm 

Kabupaten Rembang.   

 

3.6.  Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah dan  

Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah 

3.6.1.  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah: 

1. Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap 

perekonomian daerah dengan sasaran meningkatnya laju 

pertumbuhan sektor industri. 

2. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap 

perekonomian daerah dengan sasaran meningkatnya laju 

pertumbuhan sektor perdagngan. 
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Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2018-2023 meliputi: 

1. Peningkatan daya saing produk industri; 

2. Pengembangan industri pengolahan; 

3. Peningkatan dukungan penguatan SDM industri; 

4. Pengembangan, penguasaan teknologi dan inovasi; 

5. Penguatan pasokan bahan baku industri; 

6. Peningkatan koordinasi lintas sektor; 

7. Pengembangan perwilayahan industri yang inklusif, 

menyebar dan berkualitas melalui pendekatan georegional 

industri yang berwawasan lingkungan;  

8. Peningkatan fungsi fasilitas jaringan produksi, distribusi 

dan promosi perdagangan antardaerah dalam penciptaan 

struktur pasar yang efisien dan baerdaya saing; 

9. Penyediaan informasi pasar dan menangkap arah 

perdagangan ke depan. 

Strategi yang dipakai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah: 

1. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan IKM 

melalui: 

a. Pengembangan kawasan industri dan industri yang 

menyerap tenaga kerja; 

b. Peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan 

hilirisasi industri; 

c. Pengembangan inovasi teknologi produksi; 

d. Penguatan IKM yang mencakup aspek modal, pemasaran 

dan standarisasi produk; 

e. Pengembangan bahan baku industri substitusi impor; 

f. Integritas sektor pendukung urusan industry. 

2. Perluasan pasar ekspor nontradisional; 

3. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri; 

4. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa. 
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3.6.2. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah 

Tujuan pembangunan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan peran Koperasi dan UKM dalam 

perekonomian Jawa Tengah, dengan sasaran: 

a. Meningkatnya porsentase pertumbuhan omzet Koperasi 

dan UKM Jawa Tengah; 

b. Meningkatnya porsentase pertumbuhan tenaga kerja 

Koperasi dan UKM Jawa Tengah; 

2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.  

Strategi yang dipakai untuk mewujudkan tujuan kesatu adalah: 

a. Penguatan kapasitas kelembagaan dsn usaha koperasi 

melalui pembinaan dan pengawasan; 

b. Perluasan akses pembiayaan melalui fasilitas akses 

kepada perbankan/nonperbankan; 

c. Perluasan jaringan pemasaran produk unggulan daerah 

melalui promosi dan pameran online/offline; 

d. Peningkatan produktivitas Koperasi dan UKM melalui 

pembinaan, pendampingan, perlindungan dan sertifikasi; 

e. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan 

pelatihan Koperasi dan UKM. 

Arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan kesatu adalah: 

a. Peningkatan kualitas pengawasan dan penilaian 

kesehatan koperasi; 

b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam gerakan 

koperasi melalui pemasyarakatan koperasi; 

c. Peningkatan kapasitas SDM perkoperasian; 

d. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

serta penguatan jejaring pembiayaan bagi Koperasi dan 

UKM; 
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e. Peningkatan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, 

dan kualitas kemasan produk; 

f. Peningkatan citra produk Koperasi dan UKM; 

g. Penyediaan data peluang dan informasi usaha bagi 

Koperasi dan UKM; 

h. Peningkatan kualitas perlindungan produk koperasi dan 

UKM; 

i. Peningkatan kualitas pendampingan bagi Koperasi dan 

UKM; 

j. Peningkatan manajemen produksi Koperasi dan UKM. 

 

3.7 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

3.7.1  Rencana Tata Ruang Wilayah 

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan 

strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan 

yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan 

wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.  Untuk itu dalam 

penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek 

penataan ruang daerah secara komprehensif.  

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya 

sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian 

pengembangan wilayah secara terpadu.  Perlu diketahui bahwa 

aspek rencana tata ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk 

mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai kawasan 

pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan 

dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam 

keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar 

sektor yang berwawasan lingkungan yang direalisasikan melalui 

struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten. 

Terbentuknya struktur ruang dimaksudkan untuk 

mempertahankan fungsi kawasan lindung dan mengoptimalkan 

fungsi kawasan budidaya.  Sesuai dengan Rencana Struktur 
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Ruang Wilayah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang 

Tahun 2011 - 2031, Kabupaten Rembang mempunyai potensi 

kawasan budi daya seluas 155.865 hektar, termasuk diantaranya 

adalah kawasan peruntukan industri yang terdiri dari: 

1. Peruntukan industri besar seluas 869 hektar meliputi 

kawasan industri Rembang di Desa Pasar Banggi Kecamatan 

Rembang seluas kurang lebih 173 Ha; kawasan industri Sluke 

yang terletak di Desa Trahan dan Leran seluas kurang lebih 

291 Ha dan Sendang Mulyo seluas kurang lebih 200 Ha serta 

kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 205 Ha 

di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale.   

2. Peruntukan industri menengah yang meliputi kawasan 

peruntukan industri sepanjang koridor jalan Pantura 

Kabupaten Rembang seluas kurang lebih 8.864 Ha; kawasan 

peruntukan industri pengolahan perikanan kelautan di 

wilayah pesisir Kabupaten Rembang; kawasan peruntukan 

agroindustri berada di setiap kecamatan Kabupaten Rembang 

dan kawasan peruntukan industri pertambangan di 

Kecamatan Gunem, Sale, Pamotan, Sedan, Kragan, Sarang, 

Sluke, Pancur, Rembang, Lasem, Sumber, Kaliori, Sulang dan 

Bulu.   

3. Peruntukan industri kecil dan mikro meliputi klaster industri 

mebel berada di kecamatan Pancur, Bulu, Pamotan, Sale, 

Kaliori, Kragan, Gunem, Sulang, Rembang, Lasem, Sedan, 

Sluke, Sarang dan Sumber; klaster industri  batik berada di 

Kecamatan Lasem, Pancur dan Gunem; klaster industri 

kuningan berada di Kecamatan Lasem, dan Pancur; kalster 

industri bordir berada di Kecamatan Sedan, Lasem, Rembang, 

Kaliori dan Sluke; klaster industri gula tumbu berada di 

Kecamatan Sulang, Pamotan, Gunem dan Pancur; klaster 

industri genteng dan batu bata berada di Kecamatan Bulu, 

Sedan, Sale, Kaliori, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang; klaster 
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industri garam berada di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, 

Sluke, Kragan dan Sarang; klaster olahan perikanan berada di 

Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan 

Sarang; klaster ternak tersebar berada di setiap kecamatan 

Kabupaten Rembang; klaster industri manga di Kecamatan 

Kragan, Lasem dan Sulang; klaster industri galangan kapal di 

Kecamatan Kragan dan Sarang serta industri kecil kawis di 

Kecamatan Rembang. 

Namun demikian, permasalahan yang harus dihadapi 

dalam rangka perwujudan  kawasan peruntukan industri, 

diantaranya yaitu masih lemahnya sumber daya manusia pelaku 

industri, masih rendahnya kualitas, kuantitas dan kapasitas 

produksi sehingga peningkatan nilai tambah dan perluasan 

lapangan kerja belum tercapai dengan maksimal, belum 

terciptanya jaringan industri yang mampu  menjamin kelancaran 

produksi dalam berbagai klaster industri, belum optimalnya 

pemanfaatan bahan baku lokal pada proses produksi, kurangnya 

sarana dan prasarana peningkatan kualitas dan kuantitas 

produksi dalam rangka mengantisipasi pasar global, terbatasnya 

jumlah industri besar di Kabupaten Rembang serta terbatasnya 

jumlah produk industri berskala ekspor.  Adapun program dan 

kegiatan yang mendukung perwujudan kawasan peruntukan 

industri meliputi: 

a. fasilitasi bimbingan teknis dan permodalan industri kecil dan 

rumah tangga; 

b. pengembangan klaster industri;   

c. pemantapan kawasan peruntukan industri; 

d. penyediaan kapling lahan kawasan industri; 

e. penyusunan perda tentang pengelolaan kawasan industri; 

f. pembangunan prasarana dan sarana kawasan industri; dan 

g. pengembangan kelembagaan pengelola dan jejaring industri 

Sedangkan ketentuan umum zonasi yang harus dipatuhi dalam 

rangka pengaturan kawasan peruntukan industri, meliputi: 



64 

 

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai 

dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber 

daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;  

b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan 

peruntukan industri kecuali bagi perumahan untuk karyawan 

industri; 

c. pengembangan kawasan sentra industri rumah tangga 

terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan; 

d. pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada 

setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan; 

e. pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan 

pengutamaan usaha kecil menengah (UKM); dan 

f. penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan 

kemudahan dalam berinvestasi dan penjelasan tentang 

kepastian hukum yang menunjang investasi. 

Terkait dengan kewenangan dalam pelaksanaan RTRW 

yang menjadi bagian tupoksi Dinindagkopukm Kabupaten 

Rembang adalah pembangunan dan pengembangan kawasan 

perdagangan.  Permasalahan yang dihadapi saat ini diantaranya 

adalah kurangnya sarana prasarana pasar sebagai pusat kegiatan 

ekonomi, belum optimalnya produktivitas usaha daerah dalam 

pemanfaatan aset daerah dalam kaitannya dengan kontribusi 

pada PAD, masih kurangnya sarana prasarana usaha 

perdagangan dan jaringan distribusi di Kabupaten Rembang.  

Adapun program dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam 

rangka  pengembangan prasarana perdagangan meliputi : 

a. pembangunan dan pengembangan pasar skala kabupaten 

berupa pasar tradisional, pusat perbelanjaan, pertokoan, mall, 

plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya; dan 

b. pembangunan dan pengembangan pasar tradisional 

kecamatan dan pasar tradisional desa. 
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3.7.2  Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Terkait kajian lingkungan hidup strategis dalam penataan 

ruang, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan 

merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini 

dapat membantu menentukan arah kesesuaian peruntukan 

lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan di 

kemudian hari.  Hal ini sebagai akibat dari belum dapat 

berfungsi sepenuhnya RTRW sebagai dasar penyusunan 

program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat 

untuk memanfaatkan ruang sesuai rencana tata ruang maupun 

belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata 

ruang khususnya terkait dengan alih fungsi lahan produktif 

untuk kepentingan lain.  Selain itu, sebagian besar para pelaku 

usaha, masyarakat dan para pengambil kebijakan masih 

beranggapan bahwa melakukan proses produksi yang ramah 

lingkungan memerlukan biaya yang mahal dan memperbesar 

ongkos produksi sehingga memperkecil kentungan atau 

menghambat investasi.  Pemahaman yang seperti ini merupakan 

tantangan dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. 

 

3.8. Telaah Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan 
Dinindagkopukm Kabupaten Rembang 

 

Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 

tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional serta 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi 

Jawa Tengah, mendorong suatu kebijakan pembangunan yang 

mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral guna 

menciptakan kesetaraan serta keadilan gender.  Keberhasilan 

pemberdayaan perempuan dapat diketahui dari besarnya indeks 

pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG).  

Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM (indeks pembangunan 
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manusia) sama dengan IPG.  Capaian IPG di Kabupaten Rembang dari 

tahun ke tahun terus meningkat, hal ini menunjukkan naiknya 

kesadaran kaum perempuan dalam berkontribusi terhadap 

pembangunan di Kabupaten Rembang.  Sedangkan indeks 

pemberdayaan gender di Kabupaten Rembang relatif berfluktuasi, yang 

menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang menyadari 

kewajibannya untuk berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan 

politik baik sebagai wira usaha maupun anggota DPRD.  Adapun 

dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam pemberdayaan 

perempuan di Kabupaten Rembang adalah telah terbentuknya Focal 

Point dan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) serta banyaknya 

lembaga swadaya masyarakat pemerhati gender. 

Dinindagkopukm Kabupaten Rembang senantiasa 

memperhatikan isu-isu aktual terkait kesetaraan dan keadilan gender 

dalam perumusan kebijakan pembangunan industri perdagangan 

koperasi dan UMKM melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas 

kelompok wanita serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi 

para ibu pelaku usaha.  Hal tersebut sebagai upaya dalam rangka 

mengoptimalkan implementasi PUG dan perencanaan penganggaran 

responsif gender (PPRG)  menuju keadilan dan kesetaraan gender, 

termasuk di dalamnya peningkatan pemahaman aparat tentang 

penyelenggaraan data pilah gender sebagai data pembuka wawasan 

dalam penyusunan PPRG. 

 

3.9. Penentuan Isu-isu Strategis 

Perkembangan situasi dunia saat ini dimana arus besar 

globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi 

barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang 

berdimensi lintas bidang.  Percepatan arus informasi dan modal juga 

berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya 

alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas batas 

negara, percepatan penyebaran wabah penyakit dan terorisme serta 

masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.  Berbagai masalah 
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tersebut mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi 

bangsa dan Negara.  Hal ini menuntut peningkatan peran dan 

kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Dinindagkopukm 

Kabupaten Rembang untuk dapat mengatasi permasalahan dan 

tantangan yang ada.  Oleh karena itu, peran Dinindagkopukm 

Kabupaten Rembang sangat strategis mengingat perencanaan 

merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan 

nasional dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan melibatkan 

para pelaku pembangunan nasional, sehingga target dan tujuan 

pembangunan dapat tercapai. 

Isu – isu penting yang perlu dicermati berkaitan dengan tugas 

pokok dan fungsi Dinindagkopukm Kabupaten Rembang adalah 

sebagai berikut : 

1. Urusan Wajib Bidang Koperasi dan UMKM 

a. Rendahnya kualitas perkopersian baik dari sisi manajemen 

maupun SDMnya; 

b. Rendahnya jiwa kewirausahaan di kalangan pelaku koperasi 

dan UMKM; 

c. Lemahnya daya saing produk. 

2. Urusan Pilihan Bidang Perdagangan 

a. Belum teratifikasinya kebijakan dan regulasi perdagangan; 

b. Konektifitas dan Distribusi logistik; 

c. Fluktuasi harga dan ketersediaan bahan kebutuhan 

masyarakat; 

d. Lemahnya daya saing produk; 

e. Lemahnya pemberdayaaan konsumen, standarisasi dan 

pengendalian mutu tertib ukur dan pengawasan barang dan 

jasa. 

3. Urusan Pilihan Bidang Perindustrian  

a. Belum adanya kebijakan pengembangan sektor  perindustrian 

sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; 

b. Kurangnya pembinaan terhadap pelaku IKM; 

c. Lemahnya pengembangan inovasi teknologi IKM. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

Tujuan dan sasaran Dinindagkopukm Kabupaten Rembang 

sebagai pengejawantahan visi dan misi Kabupaten Rembang. Tujuan 

dan sasaran Dinindagkopukm Kabupaten Rembang merupakan tujuan 

dan sasaran pembangunan sektor perindustrian, perdagangan dan 

koperasi dan ukm di Kabupaten Rembang selama 2 (dua) tahun.   

Ada empat tujuan yang ingin diwujudkan dalam rangka 

pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM selama 

kurun waktu 2020-2021, yaitu : 

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah; 

2. Meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan; 

3. Meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri; 

4. Meningkatkan kinerja ekonomi kreatif. 

Adapun sasaran dari masing-masing tujuan diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah 

dengan sasaran yang akan dicapai adalah : 

a. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan 

capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan 

program dan kegiatan 

b. Meningkatknya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan 

publik 

2. Tujuan meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan 

dengan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kontribusi 

PDRB sektor perdagangan. 

3. Tujuan meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri dengan 

sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kontribusi PDRB 

sektor industry pengolahan. 

4. Tujuan kinerja ekonomi kreatif dengan sasaran yang akan dicapai 

adalah:  

a. Meningkatnya usaha industri kreatif 
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b. Meningkatnya usaha koperasi aktif 

 

Tujuan dan Sasaran Dinindagkopukm Kabupaten Rembang tahun 

2020-2021 disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Dinindagkopukm Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran 
Realisasi Target 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Meningkatkan 
akuntabilitas kinerja 
Perangkat Daerah 

 Nilai LKjIP OPD 61,44 66,32 NA 70 75 80 

1) Meningkatnya kualitas dokumen 
perencanaan, ketepatan capaian 
target kinerja, ketepatan 
pelaopran pelaksanaan program 
dan kegiatan 

Nilai komponen perencanaan kinerja 
dalam penilaian sakip (LKjIP PD) 

19,37 21,17 NA 23 25 30 

2) Meningkatknya akuntabilitas 
kinerja dan kualitas pelayanan 
publik 

Nilai Keterbukaan Informasi Publik 74,35 74,83 76,84 78,10 78,60 79,10 

Meningkatkan laju 
pertumbuhan sektor 
perdagangan 

 
 

% pertumbuhan PDRB sektor 
perdagangan 

5,28 6,56 NA 6-6,6 6,63 6,65 

Meningkatnya kontribusi PDRB 
sektor perdagangan 

1) % kontribusi PDRB sektor 
perdagangan 

13,5 13,5 NA 13,3 13,2 13,1 

2) % peningkatan nilai ekspor 4 4 4 4 4 4 

Meningkatkan laju 
pertumbuhan sektor 
industri 

 % pertumbuhan PDRB sektor industri 
pengolahan 

7,86 6,34 NA 6-6,4 6,45 6,5 

Meningkatnya kontribusi PDRB 
sektor indsutri pengolahan 

% kontribusi PDRB sektor industri 
pengolahan 

21,27 21,8 NA 22 22,2 22,5 

Meningkatkan kinerja 
Ekonomi kreatif 

 % pertumbuhan industri kreatif NA NA NA NA 1,2 1,2 

1) Meningkatnya usaha industri 
kreatif 

% Peningkatan jumlah klaster usaha 
Industri Kreatif 

NA NA NA NA 25 20 

2) Meningkatnya usaha koperasi 
aktif 

% Peningkatan usaha koperasi aktif 
 

1,1 1,2 1,4 1,6 2 3 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Strategi menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh 

Dinindagkopukm Kabupaten Rembang meraih tujuan dan sasaran 

yang telah dirumuskan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang 

wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan 

strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan 

sasaran. 

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinindagkopukm 

Kabupaten Rembang disajikan dalam tabel 5.1. berikut ini: 
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Tabel 5.1 
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DININDAGKOPUKK KABUPATEN REMBANG  

TAHUN 2016-2021 
 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Meningkatkan 
akuntabilitas kinerja 
Perangkat Daerah 

1) Meningkatnya kualitas dokumen 
perencanaan, ketepatan capaian target 
kinerja, ketepatan pelaporan 
pelaksanaan program dan kegiatan 

Penguatan manajemen 
perencanaan dan 
pelaporan 

Peningkatan kualitas SDM 

2) Meningkatknya akuntabilitas kinerja 
dan kualitas pelayanan publik 

Peningkatan kualitas 
pelayanan publik 

1) Peningkatan sistem pelayanan publik secara 
langsung kepada masyarakat 

2)  Pemanfaatan teknologi informasi 
Meningkatkan laju 
pertumbuhan sektor 
perdagangan 

Meningkatnya kontribusi PDRB sektor 
perdagangan 

Peningkatan jaringan 
distribusi perdagangan 
eceran, kecil dan besar 

1) Peningkatan dan pengembangan usaha 
perdagangan 

2) Pengembangan promosi perdagangan 
3) Pengembangan pengawasan peredaran barang 

dan jasa; 
4) Pengembangan sarana prasarana distribusi 

perdagangan, melalui pengembangan pusat 
pusat perdagangan baru maupun 
penataan/rehabilitasi;  

5) penguatan lembaga dengan penertiban alat ukur 
pasar. 

Meningkatkan laju 
pertumbuhan sektor 
industri 

Meningkatnya kontribusi PDRB sektor 
industri pengolahan 

Penguatan dan 
pengembangan 
Industry Kecil 
Menengah (IKM) dan 
Usaha Mikro 

1) Pemberdayaan dan pengembangan industri agro; 

2) Pembinaan usaha mikro, kecil, menengah 
dengan peningkatan nilai tambah, diversifikasi 
produk; 

3) Pengembangan inovasi teknologi produksi;  

4) Penguatan industri kecil, menengah yang 
mencakup, aspek permodalan dan pemasaran. 

Meningkatkan kinerja 
Ekonomi kreatif 

1) Meningkatnya usaha industri kreatif Penataan dan 
pengembangan usaha 
industri kreatif 

Pemberdayaan dan pengembangan usaha industri 
Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, 
Kimia, Tekstil, dan Aneka (Ilmatekta). 

2) Meningkatnya usaha koperasi aktif Penguatan 
kelembagaan dan 
manajemen koperasi  

Peningkatan perputaran omset koperasi. 
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Tabel 5.1 menyajikan Dinindagkopukm Kabupaten Rembang 

memiliki 4 (empat) tujuan jangka menengah sebagai berikut: 

1.  Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.  

Tujuan ini memiliki 2 (dua) sasaran, yaitu  

a. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan 

capaian target kinerja, ketepatan pelaopran pelaksanaan 

program dan kegiatan;  

b. Meningkatknya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan 

publik. 

Untuk mencapai sasaran (a), Dinindagkopukm Kabupaten 

Rembang memakai strategi peningkatan manajemen perencaaan 

dan pelaporan dan dengan arah kebijakan peningkatan kualitas 

SDM.  

Sedangkan untuk mencapai sasaran (b), Dinindagkopukm 

Kabupaten Rembang memakai strategi peningkatan kualitas 

pelayanan publik dan dengan 2 (dua) arah kebijakan, yaitu (i) 

peningkatan sistem pelayanan publik secara langsung kepada 

masyarakat dan (ii) pemanfaatan teknologi informasi. 

2. Meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan.  

Tujuan ini memiliki  sasaran meningkatnya kontribusi PDRB sektor 

perdagangan. Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinindagkopukm 

Kabupaten Rembang memakai strategi peningkatan jaringan 

distribusi perdagangan eceran, kecil dan besar dan dengan 

menggunakan 5 (lima) arah kebijakan, yaitu: (i) Peningkatan dan 

pengembangan usaha perdagangan, (ii)  Pengembangan promosi 

perdagangan, (iii) Pengembangan pengawasan peredaran barang 

dan jasa, (iv) Pengembangan sarana prasarana distribusi 

perdagangan, melalui pengembangan pusat pusat perdagangan 

baru maupun penataan/rehabilitasi, dan (iv) penguatan lembaga 

dengan penertiban alat ukur pasar. 

3. Meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri 

Tujuan ini memiliki  sasaran meningkatnya kontribusi PDRB sektor 

industri pengolahan. Untuk mencapai sasaran tersebut, 
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Dinindagkopukm Kabupaten Rembang memakai strategi Penguatan 

dan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha 

Mikro, serta menggunakan 4 (empat) arah kebijakan, yaitu: (i) 

Pemberdayaan dan pengembangan industri agro, (ii) Pembinaan 

usaha mikro, kecil, menengah dengan peningkatan nilai tambah, 

diversifikasi produk, (iii) Pengembangan inovasi teknologi produksi, 

dan (iv) Penguatan industri kecil, menengah yang mencakup, aspek 

permodalan dan pemasaran. 

4. Meningkatkan kinerja Ekonomi kreatif 

Tujuan ini memiliki  sasaran meningkatnya usaha industri kreatif 

dan meningkatnya usaha koperasi aktif. Untuk mencapai sasaran 

tersebut, Dinindagkopukm Kabupaten Rembang memakai strategi 

penataan dan pengembangan usaha industri kreatif dan penguatan 

kelembagaan dan manajemen koperasi. Arah kebijakan yang 

digunakan adalah pemberdayaan dan pengembangan usaha 

industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, kimia, tekstil, 

dan aneka (ilmatekta) dan peningkatan perputaran omset koperasi. 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

Program perangkat daerah merupakan program prioritas RPJMD yang 

sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.  Rencana program 

prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu selanjutnya 

dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.  

Pemilihan kegiatan untuk masing masing program prioritas didasarkan atas 

strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah serta harus 

dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi 

perangkat daerah. 

Tabel 6.1. berikut menyajikan Realisasi dan Penetapan Program 

Prioritas dan Pendanaan Tahun 2016-2019.  
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Tabel 6.1. 

Realisasi dan Penetapan Program Prioritas dan Pendanaan (Tahun 2016-2019) 

 
 

NO 

URUSAN 

DAN 
PROGRAM 
PEMBANGU 

NAN 

 
INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM (OUTCOME) 

 

Sat 

KONDISI 

KINERJA PADA 
AWAL RPJMD 

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 

Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Penetapan 2019 

2015 TARGET CAPAIAN Rp TARGET CAPAIAN Rp TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp 

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

1 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah 

 2,338,614,800   771.187.000   1,069,466,140   545.284.950  782,000,000 

 Program Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan Koperasi 

    85.805.000   0   5,000,000  93,734,837 

  Persentase KSP / USP 
sehat 

% 35 37   40 67.57  42 69,59  46  

 Program Peningkatan Kualitas 
Kelembagaan Koperasi 

    240.000.000   0   0  0 

  Persentase koperasi aktif % 84 86   88 90,31  90 90,40  92  

  Persentase koperasi 
dalam kondisi sehat 

% 36 36   37 67.57  39 69,59  42  

 Program Pengembangan Sistem 
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro 
Kecil Menengah 

    82.816.000   74,480,000   106,950,000  104,149,819 

  Persentase UMKM yang 
mengikuti pameran / 
promosi 

% 5 6   7 7  8   9  

  persentase aksesibilitas 
UMKM 

% 43 50   60 63  70   80  

 Program Fasilitasi Pembiayaan Modal 
dan Perputaran Usaha 

       0   62,863,673  104,149,819 

  Persentase peningkatan 
pnyaluran Modal LKM 
koperasi dan UKM 

% 10 15   17 9,4  20   22  

 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha 
Kecil Menengah yang Kondusif 

    100.916.000   278,735,000   197,200,000  114,564,801 

  Persentase UMKM kreatif % 0 0.5   0.6 24.24  0.7   0.8  

  Persentase peningkatan 
skala usaha UMKM 

% 5  
6 

  7 1.16  8   9  

  Prosentase pertumbuhan 
Usaha Mikro dan kecil 
terhadap total UKM 

% 5 5   5 1.16  5   5  

  Produktivitas UMKM % 8 10   11 11  12   13  

  Persentase pertumbuhan 
koperasi terhadap total 
UKM 

% 2 2   2 2  2   2  

 Program Pengembangan Kewirausahaan 
dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 
dan Menengah 

    211.650.000   222,040,000   364,989,055  406,184,295 

  Rasio UMKM dengan 
peningkatan skala usaha 

% ≤ 2 ≥ 5   ≥ 5 1.16  ≥ 5   ≥ 5  

 Program Optimalisasi peran Pemerintah 

daerah dalam Mendorong Tumbuhnya 
Wirausaha Baru 

    50.000.000   99,796,000   46,793,469  52,074,910 
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  Persentase pertumbuhan 
wirausaha baru 

% 17 22.62   29.41 1.16  38.23 (36,54)  49.70  

                

2 Urusan Perdagangan  3,923,592,000   22.091.641.686   2,690,103,406   20.338.838.161  7,204,772,000 

 Program Peningkatan Kemetrologian dan 
perlindungan Konsumen 

    92.990.611   59,267,880   798,266,629  171,847,202 

  persentase penyalur 
barang dalam 
pengawasan yang patuh 

% 49 50   60 67  70   80  

  persentase produk yang 
tidak layak dikonsumsi 

% 3 2   1 1  1   1  

  Persentase cakupan 
sidang tera ulang 

% 70 72   77 77  82   85  

  Persentase pasar/toko 
tertib tera 

% 60 65   70 50  75   80  

 Program Peningkatan dan 
Pengembangan Ekspor 

    44.723.100   29,983,500   22,925,000  46,867,419 

  Persentase peningkatan 
ekspor 

% 10 13   17 90,63  23 59,46  31  

 Program Peningkatan Efisiensi 
Perdagangan Dalam Negeri 

    7.944.214.898   770,111,067   17,355,352,363  4,151,772,000 

  Persentase kelengkapan 
jenis data dan informasi 
perdagangan 

% 60 65   70 70  75   80  

  persentase pelaku usaha 
yang berijin 

% 70 80   90 54  100   100  

 Program Pembinaan pedagang kaki lima 
dan asongan 

    25.425.000   59,827,400   28,076,081  31,244,946 

  persentase PKL dan 
asongan yang 
menempati lokasi sesuai 
peruntukan 

% 80 90   100 1  100   100  

 Program Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Distribusi 

    9.808.874.532   1,207,157,134   1,030,416,169  1,670,000,000 

  Persentase cakupan 

wilayah layanan 
perdagangan 

% 70 75   80 80  83   85  

  persentase pasar 

kewenangan kabupaten 
dalam kondisi baik 

% 80 90   100 100  100   100  

 Program Pengembangan Sistem 
Distribusi 

    83.164.000   283,766,000   280,760,812  312,449,458 

  Persentase pelaksanaan 
pengembagan sistem 
distibusi 

% 10 15   20 20  30   40  

 Program Pembinaan Pedagang     3.625.970.000   245,208,500   240,532,500  15,000,000 

  Persentase peningkatan 
peran serta perdagang 

% 10 20   25 25  30   35  

 Program Peningkatan Kemitraan Usaha 
Perdagangan 

    0   0   14,038,041  15,622,473 

  Jumlah kemitraan usaha 
perdagangan 

Juml 
ah 

5 6   7 6  8   9  
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  Kontribusi Sektor 
Perdagangan 

rasio 30 30   30 13.5  30 na  30  

 Program Promosi Produk Unggulan 
Daerah 

    466.279.545   1,085,102,492   444,537,952  652,500,000 

  Persentase peningkatan 
omzet produk unggulan 

% 20 25   30 30  35   40  

  persentase keikutsertaan 
event promosi produk 
unggulan daerah tingkat 
nasional 

% 80 90   100 100  100   100  

 Program stabilisasi harga barang 
kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

    0   0   166,855,310  185,687,778 

  Persentase kecukupan 
stok barang 

% 60 65   70 70  75   80  

                

3 Urusan Perindustrian  1,315,000,000   1.157.792.500   1,083,495,350   815.518.900  1,847,500,000 

 Program peningkatan Kapasitas Iptek 
Sistem Produksi 

    176.425.000   165,660,000   233,967,343  260,374,548 

  Rasio produksi dan 
kapasitas terpasang 

Rasio 0,88 0,90   0,91 0  0,92   0,93  

  persentase industri yang 
menerapkan standarisasi 
dalam tahun berkenaan 

% 7 10   20 10  30   40  

 Program Pengembangan Industri Kecil 
dan Menengah 

    280.850.000   24,184,000   280,760,812  312,449,458 

  Persentase pertumbuhan 
nilai produksi industri 

% 1 1.25   1.50 2.7  1.75   2.00  

 Program Peningkatan Kemampuan 
Teknologi Industri 

    50.000.000   49,984,000   46,793,469  52,074,910 

  Persentase penerapan 
teknologi industri 

% 40 50   55 55  60   65  

 Program Pengembangan sentra-sentra 
industri potensial 

    100.000.000   97,310,000   93,586,937  104,149,819 

  Pertumbuhan sentra 
industri 

Sen 
tra 

15 20   25 30  30 50  35  

  persentase peningkatan 
sentra industri potensial 
yang dikukuhkan 

% 10 20   20 20  20   20  

 Program Penataan Struktur Industri     48.500.000   29,983,500   46,793,469  52,074,910 

  Pertumbuhan klaster 
industri 

klas 
ter 

3 4   5 5  6 9 

 

 7  

  persentase peningkatan 
klaster industri berbasis 
komoditas unggulan 

% 11 15   15 0  15   15  

 Pengembangan Industri Kerajinan 
Kreatif 

    171.497.500   74,968,000   227,375,000  470,000,000 

  Persentase IKM 
memperoleh HAKI 

% 0 0.30   0.40 0.12  0.60   0.80  

 Pembinaan Lingkungan Sosial     282.080.000   428,002,000   280,760,812  312,449,458 

  Pertumbuhan pelaku 
industri 

orang 170 175   180 80  185   190  

 Program Pengembangan Produk 
Unggulan Daerah 

    0   0   0  100,000,000 
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  persentase produk 
unggulan daerah yang 
terdaftar 

% 78 80   90 0  100   100  

 Pembinaan Industri     48.440.000   48,200,000   46,793,469  52,074,910 

  Presentase produk 
unggulan memenuhi SNI 

% 5 10   13 1  15   17  
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Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasasaran 

Dinindagkopukm Kabupaten Rembang tahun 2020-2021 adalah sebagai 

berikut : 

I. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

II. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian 

dan Keuangan Perangkat daerah 

1. Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur 

4. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan  Keuangan 

III. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik 

1. Pengelolaan keterbukaan informasi publik 

IV. Program Pengembangandan Pemberdayaan Koperasi 

1. Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi 

2. Pengawasan dan Pengendalian Koperasi 

V. Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM 

1. Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro 

VI. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi 

Perdagangan 

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan 

Wilayah I 

2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan 

Wilayah II 

3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan 

Wilayah III 

VII. Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perdagangan 

1. Peningkatan sarana prasarana distribusi perdagangan 

2. Pengembangan promosi perdagangan 

3. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 

4. Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian 

VIII. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Industri 
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1. Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Industri Agro 

2. Penyediaan data dan informasi usaha industri 

IX. Program Pengembangan Industri Kreatif 

1. Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Industri Ilmatekta 

 

Tabel 6.2 berikut menyajikan rencana program dan pendanaan 

tahun 2020-2021. 
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Tabel 6.2 

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan (Tahun 2020-2021) 

 

 
NO PROGRAM/KEGIATAN 

 
INDIKATOR KINERJA 

 
Satuan 

2020 2021 

TARGET Rp TARGET Rp 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 BELANJA LANGSUNG      

I URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL      

1 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi   800.000.000  800.000.000 

  Persentase Koperasi Aktif  
 

% 57  60  

 a Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi   400.000.000  400.000.000 

   Jumlah koperasi terfasilitasi 
pengembangan usaha 

koperasi 100  150  

 b Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Koperasi   400.000.000  400.000.000 

   Jumlah koperasi sehat koperasi 150  150  

2 Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM   1.500.000.000  1.500.000.000 

   Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro  
 

% 1,25  1,23  

 a Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro   1.500.000.000  1.500.000.000 

   Jumlah wirausaha baru umkm 200  225  

II URUSAN PERDAGANGAN      

1 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan   10.000.000.000  64.000.000.000 

  Cakupan kecamatan yang memiliki pasar 

daerah  
 

kec 12  13  

  cakupan pasar yang menerapkan 
eRetribusi pasar  
 

% 50  100  

 a Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi 
Perdagangan Wilayah I 

  3.000.000.000  14.000.000.000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

   Jumlah pasar daerah yang 
dibangun/direvitalisasi di Wilayah I 

Pasar 3  1  

 b Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi 
Perdagangan Wilayah II 

  3.500.000.000  25.000.000.000 

   Jumlah pasar daerah yang 
dibangun/direvitalisasi di Wilayah II 

Pasar 3  3  

 c Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi 
Perdagangan Wilayah III 

  3.500.000.000  25.000.000.000 

   Jumlah pasar daerah yang 
dibangun/direvitalisasi di Wilayah III 

Pasar 3  3  

2 Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perdagangan   3.000.000.000  3.000.000.000 

   Persentase peningkatan omset usaha 
perdagangan  
 

% 3  3  

 a Kegiatan Peningkatan sarana prasarana distribusi perdagangan   500.000.000  500.000.000 

   Jumlah usaha dagang yang terfasilitasi Usaha 
dagang 

100  125  

 b Kegiatan Pengembangan promosi perdagangan   2.000.000.000  2.000.000.000 

   Jumlah umkm peserta pameran umkm 200  225  

   Jumlah umkm yang didampingi menuju 
ekspor 

umkm 10  10  

 c Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa   100.000.000  100.000.000 

   Jumlah jenis barang beredar di pasaran 
yang diawasi 

Jenis 
barang 

2  2  

 d Kegiatan Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian   400.000.000  400.000.000 

   Jumlah UTTP yang ditera/teraulang Jumlah 
alat 

7.000  10.000  

III URUSAN PERINDUSTRIAN      

1 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Industri   1.150.000.000  1.200.000.000 

   Persentase peningkatan usaha industri 
agro yang dikembangkan  
 

% 1,3  1,3  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 a Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Industri Agro   1.000.000.000  1.000.000.000 

   Jumlah pelaku usaha industri agro yang 
dikembangkan 

ikm 240  250  

 b Kegiatan Penyediaan data dan informasi usaha industri   150.000.000  200.000.000 

   Jumlah usaha industri yang masuk 
database 

ikm 50  60  

2 Program Pengembangan Industri Kreatif   350.000.000  400.000.000 

   Persentase peningkatan usaha industri 
kreatif yang dikembangkan  
 

% 1,2  1,2  

 a Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Industri 
Ilmatekta 

  350.000.000  400.000.000 

   Jumlah pelaku usaha industri kreatif 
yang dikembangkan 

ikm 50  60  
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERINDUSTRIAN, 
PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM 

 

Kinerja Dinindagkopukm Kabupaten Rembang diukur secara 

kuantitatif melaui indikatornya. Target kinerja menjadi tujuan dan upaya 

Dinindagkopukm Kabupaten Rembang untuk diwujudkan dalam kurun 

waktu dua tahun ke depan.  Pencapaian target kinerja Dinindagkopukm 

Kabupaten Rembang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang. 

Tabel berikut ini memperlihatkan penetapan indikator kinerja utama 

Dinidgkopukm kabupaten Rembang tahun 2020-2021.  

Tabel 7.1. 

Penetapan Indikator Kinerja Utama  

Dinindagkopukm Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021 

 

No Indikator Kinerja 

Realisasi Target Kondisi 
Akhir 

RPJMD 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 % pertumbuhan PDRB 
sektor perdagangan 

5,28 6,56 NA 6-6,6 6,63 6,65 6,65 

2 % pertumbuhan ekspor 4 4 4 4 4 4 4 

3 % pertumbuhan PDRB 
sektor industri  

7,86 6,34 NA 6-6,4 6,45 6,5 6,5 

4 % pertumbuhan industri 
kreatif 

NA NA NA NA 1,2 1,2 13 

5 % Peningkatan usaha 

koperasi aktif 
 

1,1 1,2 1,4 1,6 2 3 3 

 

Ada 5 (lima) indikator kinerja Dinindagkopukm Kabupaten Rembang 

yaitu: 

1. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, indikator ini 

sebagai alat ukur untuk melihat persentase pertumbuhan kinerja sektor 

perdagangan di Kabupaten Rembang. Angka pertumbuhan PDRB sektor 

perdagangan diperoleh dengan membagi selisih nilai PDRB sektor 

perdagangan besar dan eceran tahun ke-n dan tahun ke-(n-1) dengan 
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nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran tahun ke-(n-1). Data 

diambil dari BPS Kabupaten Rembang; 

2. Persentase pertumbuhan eskpor, indikator ini sebagai alat ukur untuk 

melihat persentase pertumbuhan kinerja ekspor di Kabupaten 

Rembang. Angka pertumbuhan ekspor diperoleh dengan membagi 

selisih nilai ekspor tahun ke-n dan tahun ke-(n-1) dengan nilai ekspor 

tahun ke-(n-1). Sumber data diambil dari Dinindagkopukm Kabupaten 

Rembang; 

3. Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri, indikator ini sebagai 

alat ukur untuk melihat persentase pertumbuhan kinerja sektor 

perindustrian di Kabupaten Rembang. Angka pertumbuhan PDRB 

sektor industri diperoleh dengan membagi selisih nilai PDRB sektor 

industry pengolahan tahun ke-n dan tahun ke-(n-1) dengan nilai PDRB 

sektor pengolahan tahun ke-(n-1). Data diambil dari BPS Kabupaten 

Rembang; 

4. Persentase pertumbuhan industri kretaif, indikator ini sebagai alat ukur 

untuk melihat persentase pertumbuhan kinerja sektor industri kreatif 

di Kabupaten Rembang. Angka pertumbuhan industri kreatif diperoleh 

dengan membagi selisih jumlah usaha industri kreatif ke-n dan tahun 

ke-(n-1) dengan jumlah usaha industri kreatif tahun ke-(n-1). Data 

diambil dari Dinindagkopukm Kabupaten Rembang; 

5. Persentase peningkatan usaha koperasi aktif, indikator ini sebagai alat 

ukur untuk melihat persentase pertumbuhan omset usaha koperasi 

aktif di Kabupaten Rembang. Angka pertumbuhan omset usaha 

koperasi aktif diperoleh dengan membagi selisih omset usaha koperasi 

aktif ke-n dan tahun ke-(n-1) dengan omset usaha koperasi aktif tahun 

ke-(n-1). Data diambil dari Dinindagkopukm Kabupaten Rembang; 
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BAB VIII 
PENUTUP 

 

8.1. Kesimpulan 

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah (Renstra-PD) tahun 2016-2021 digunakan sebagai bahan 

masukan untuk penyempurnaan Perubahan RPJMD Kabupaten 

Rembang Tahun 2016-2021. Dokumen Perubahan Renstra ini disusun 

dengan  memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen 

lainnya antara lain RPJMN, RTRW, Renstra Kementerian Perindustrian 

RI, Kementeraian Perdagangan RI dan Renstra Kementerian Koperasi 

dan UKM RI, sehingga dokumen Perubahan Renstra OPD merupakan 

dokumen perencanaan komperhensif 5 (lima) tahunan yang 

selanjutnya digunakan sebagai acuan bagi Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang dalam 

melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahunan untuk 

dijabarkan dan dilaksanakan oleh OPD setiap tahun. 

Perubahan Renstra ini telah menyederhanakan jumlah program 

dan kegiatan, dari 36 program menjadi 9 program dan dari 150 

kegiatan menjadi 20 kegiatan. Perubahan renstra ini juga diharapkan 

mampu menilai kinerja aparatur menjadi lebih presisi. Satu 

seksi/subbagian menjalankan satu kegiatan dengan indikator kinerja 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

8.2 Kaidah Transisi 

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan 

mengisi kekosongan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2022, 

dimana masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2016-2021 

berakhir pada tahun 2021, sedangkan periode akhir rencana strategis 

ini berakhir sampai dengan Desember 2021. Oleh karena itu dokumen 

itu tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja 

pembangunan daerah Tahun 2022. Program yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2022 tersebut adalah program transisi, disebut program 

transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) 
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perencanaan tahun 2022 adalah “program sementara” sebelum 

ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi 

dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan 

tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas 

Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD 

Kabupaten Rembang 2021-2026. 

8.3 Kaidah Pelaksanaan 

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah 

pelaksanaan Renstra Perubahan Dinindagkopukm Kabupaten 

Rembang 2016-2021 ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Dinindagkopukm Kabupaten Rembang bertanggungjawab 

atas pencapaian kinerja sasaran (impact) Renstra 

Dinindagkopukm Kabupaten Rembang  2016-2021; 

2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinindagkopukm Kabupaten 

Rembang bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program 

(outcome) Renstra Dinindagkopukm Kabupaten Rembang 2016-

2021; 

3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinindagkopukm 

Kabupaten Rembang bertanggungjawab atas pencapaian kinerja 

kegiatan (output) Renstra Dinindagkopukm Kabupaten Rembang 

2016-2021; 

4. Evaluasi pencapaian tujuan Renstra Dinindagkopukm 

Kabupaten Rembang 2016-2021 dilakukan sekurang- 

kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun; 

5. Rencana strategis pembangunan perindustrian diharapkan 

dapat memacu semangat berusaha, meningkatkan penggunaan 

teknologi produksi, diversifikasi produk serta meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan industri di Kabupaten 

Rembang 

6. Rencana strategis pembangunan perdagangan diharapkan dapat 

menciptakan sarana perdagangan yang lebih representatif, 

perlindungan kepada konsumen yang optimal, serta fasilitasi 
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pameran dan menumbuhkan ekspor di Kabupaten Rembang.  

7. Rencana strategis pembangunan Koperasi dan UKM diharapkan 

dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, memacu 

semangat berusaha, membangun jiwa kewirausahaan serta 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan 

Usaha Mikro di Kabupaten Rembang. 


	Tabel 6.2 berikut menyajikan rencana program dan pendanaan tahun 2020-2021.

