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BAB III 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

3.1. Profil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali yang beralamat di 

Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jl. Nusantara No. 2 Kemiri, 

merupakan salah satu instansi yang mengelola dan fasilitasi dibidang perdagangan 

dan perindustrian serta perijinan dan melaksanaan pelayanan umum. Berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 200 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, 

Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali, dipimpin oleh 

seorang kepala yang merupakan unsure staf pemerintahan daerah yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun VISI dan MISI Disdagperin 

adalah sebagai berikut: 

3.1.1.Visi Disdagperin Kabupaten Boyolali 

Di dalam Rencana Strategi Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Boyolali tahun 2010-2015 telah ditetapkan, akan tetapi dengan mulai 

bergesernya waktu paradigma, dan sesuai dengan Renstra 2016-2020, maka Visi 

Pembangunan Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Boyolali menjadi : 

“KABUPATEN BOYOLALI YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA 

SAING, DAN PRO INVESTASI”.
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Visi tersebut menggambarkan masyarakat Boyolali pada masa yang 

akan datang dengan penduduknya sejahtera, mampu berinvestasi yang aktif, 

serta memiliki daya saing yang setinggi-tingginya.  

3.1.2 Misi Disdagperin Kabupaten Boyolali 

Misi mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran 

organisasi perindustrian dan perdagangan di Boyolali, yang secara teknis 

bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 

perindustrian dan perdagangan. Untuk mewujudkan visi tersebut ada 4 misi 

yang diemban oleh seluruh jajaran petugas perindustrian dan perdagangan di 

semua jenjang administrasi pemerintah, yaitu : 

a. Meningkatkan perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor 

unggulan daerah dan mempertahankan prestasi sebagai lumbung padi. 

Misi ini akan dilaksanakan melalui urusan pemerintah daerah, yaitu: 

pertanian, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan 

UKM, pemberdayaan masmyarakat desa, kehutanan, perikanan, dan 

perumahan. 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung 

peningkatan daya saing daerah. Misi ini akan ditekan pada urusan 

pemerintah yaitu: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, perempuan 

dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga berencana, 

sosial, pemuda dan olahraga, dan perpustakaan. 

c. Menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif, didukung 

dengan peningkatan infrastruktur yang memadai dan keberlanjutan. 
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d. Misi ini akan ditekankan pada urusan pemerintah yaitu: tata ruang, 

penanaman modal, pekerjaan umum, lingkungan hidup, tenaga kerja, 

pariwisata, budaya, perhubungan, ESDM, komunikasi dan informatika, 

dan transmigrasi. 

e. Mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik memlalui penguatan 

sistem pemerintahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka 

peningkatan pelayanan masyarakat. Misi ini akan ditekankan pada 

urusan yaitu: pemerintahan umum, perencanaan pembangunan, 

kependudukan, statistik, arsip, dan perpustakaan. 

3.2.Bidang Usaha Instansi 

Tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali 

sesuai Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok 

dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Boyolali, Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Boyolali adalah melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang 

perdagangan dan perindustrian. Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi:  

1.  Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, perindustrian dan 

pengelolaan pasar;  

2.  Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

perdagangan, perindustrian, dan pengelolaan pasar; 
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3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan, perindustrian, dan 

pengelolaan pasar;   

4. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan  

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

3.3. Fasilitas Instansi 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaen Boyolali memberikan 

beberapa fasilitas untuk pegawai serta IKM (Industri Kecil Menengah) dan PKL 

(Pedagang Kaki Lima) Kabupaten Boyolali.  

Adapun beberapa fasilitas bagi para pegawai Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian adalah sebagai berikut: 

1. Gedung perkantoran yang nyaman dilengkapi dengan AC dan CCTV di setiap 

ruangan. 

2. Kendaraan angkut sebagai alat untuk mempermudah setiap tugas dan fungsi 

dari Disdagperin. 

3. Kendaraan (mobil dan motor), komputer, printer, mesin fotocopy dan sistem 

jaringan wifi untuk menunjang kinerja pegawai. 

4. Setiap pegawai mendapatkan gaji pokok, TPP, Tunjangan Beras, asuransi 

BPJS, tabungan perumahan dan dana pensiun.
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5. Setiap pegawai berhak mendapatkan cuti dan tetap mendapatkan gaji setelah 

dikurangi dengan tunjangan fugsional dan pengajuan cuti minimal 3 hari 

sebelum masa cuti. Masa cuti dengan ketentuan yang berbeda adalah selama: 

1) 1 bulan sebelum melahirkan dan 1 bulan setelah melahirkan untuk 

pegawai yang hamil. 

2) 7 hari untuk pegawai yang akan menikah. 

3) 3 hari untuk pegawai yang anggota keluarganya meninggal. 

Adapun fasilitas bagi IKM dan PKL adalah sebagai berikut: 

1. Menjamin sarana dan prasarana yang dibutuhkan IKM dan PKL Kab. 

Boyolali. 

2. Pemeliharaan dan pembangunan pasar dikawasan Kab. Boyolali untuk 

menunjang usaha yang kondusif bagi sektor industri dan perdagangan. 

3. Memfasilitasi IKM mengikuti kunjungan lapangan, bimtek serta bantuan 

gerobak, tenda dan peralatan untuk meningkatkan hasil produksi. 

4. Pengadaan subsidi LPJ untuk IKM dan PKL Kab.Boyolali. 

3.4. Struktur Organisasi 

Sebagai pondasi dasar kegiatan operasional, setiap perusahaan atau instansi 

pemerintahan pasti memerlukan suatu struktur organisasi yang mampu memberikan 

gambaran, tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan, berikut struktur 

organisasi dari Disdagperin Kabupaten Boyolali.
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Perindustrian 

Kabupaten Boyolali. 
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Berikut Tugas dan Wewenang jabatan/ golongan pada Disdagperin 

Kabupaten Boyolali: 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas memiliki tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, 

dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di 

bidang perindustrian dan perdagangan. 

Tugas pokok Kepala Disdagperin adalah: 

1. Merumuskan kebijakan teknisurusan pemerintahan di bidang 

perdagangan dan perindustrian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan dan pertimbangan teknis bidang perdagangan dan 

perindustrian pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

2. Menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran 

di bidang perdagangan dan perindustrian sesuai prosedur dan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 

Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 

tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis. 

3. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di 

bidang perdagangan dan perindustrian berdasarkan kewenangan dan 

mempertimbangkan sumber daya agar penyelenggaraannya berjalan 

efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. 

4. Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan sesuai 

bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
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5. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran. 

6. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang 

perdagangan, perindustrian, dan pengelolaan sarana perdagangan. 

7. Menyelenggarakan pelayanan umum, pemberian rekomendasi 

perizinan dan perizinan di bidang perdagangan dan perindustrian. 

8. Melaksanakan pengembangan, pemeliharaan, dan penataan sarana 

prasarana di bidang perdagangan. 

9. Menyelenggarakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan Wajib 

Daftar Perusahaan, perlindungan konsumen, kemetrologian (tera dan 

tera ulang barang/ Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya, 

dan Barang Dalam Keadaan Terbungku. 

10. Menyelenggarakan pengelolaan pendapatan dan retribusi di bidang 

perdagangan. 

11. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengembangan ekspor Daerah 

dan impor terutama bahan baku/bahan penolong serta barang modal. 

12. Menyelenggarakan pasar murah dan operasi pasar bahan kebutuhan 

pokok masyarakat dalam rangka untuk menstabilkan harga. 

13. Menyelenggarakan pengembangan informasi pasar produk Daerah, 

harga bahan pokok dan barang strategis, teknologi, promosi produk 

Daerah, peluang investasi, dan komoditi ekspor non migas. 

14. Menyelenggarakan pemantauan harga, pengadaan dan penyaluran, 

stok, bahan pokok/barang stategis, realisasi ekspor dan impor, realisasi 
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15. investasi pengembangan produksi, tingkat produktifitas dan 

pengembangan kemitraan. 

16. Menyelenggarakan pembinaan teknis terutama Industri Kecil dan 

Menengah yang meliputi pengembangan usaha, kemitraan, sarana 

usaha, kualitas dan standar mutu, produk teknologi, produksi, 

pengelolaan limbah industri, dan penerapan Hak Atas Kekayaan 

Intelektual khususnya hak paten, merk, dan desain industri. 

17. Menyelenggarakan pengembangan promosi produk Daerah dan 

peluang investasi serta pengembangan perwilayahan industri. 

18. Menyelenggarakan peningkatan kerja sama antar dunia usaha dan 

koperasi, lembaga permodalan, organisasi/ asosiasi niaga, lembaga 

perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lain yang 

memiliki keterkaitan dalam pengembangan bidang perdagangan, 

industri, dan pengelolaan sarana perdagangan. 

19. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok 

jabatan fungsional untuk lebih berperan aktif dalam mengembangkan 

profesinya. 

20. Menyelenggarakan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja 

Disdagperin. 

21. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

tugas  UPT. 

22. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja Urusan 

Pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian sesuai dengan 
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23. perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 

ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja. 

24. laporan di bidang perdagangan dan perindustrian berdasarkan data dan 

analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. 

25. Membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai 

ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja. 

26. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja organisasi. 

2. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok menunjang 

tugas pokok dinas sesuai dengan keahlian masing-masing. 

3. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan 

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program. 

Pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan 

keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

sekretaris mempunyai wewenang : 

1. Pelaksana penyusunan rencana dan program kerja sertapengelolaan 

pelayanan secretariat. 

2. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan 

program kerja dinas.
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3. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan serta perlengkapan. 

4. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan ketatausahaan, 

keuangandan  pembinaan organisasi dan tatalaksana. 

5. Pelaksanaan pembinaan bendaharawan dan PPTK dilingkungan dinas. 

4. Kasubbag Umum & Kepegawaian 

Kassubag umum & kepegawaian memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Menyusun Rencana Program Kerja Kegiatan Laporan Kinerja serta 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas. 

2. Melaksanakan Tata laksana Umum Meliputi Administrasi Umum Surat 

Menyurat, Kearsipan dan Administrasi Kepegawaian. 

3. Melaksanakan Kegiatan Rumah Tangga dan Menyiapkan   

Administrasi Perjalanan Dinas. 

4. Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana Perkantoran. 

5. Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerja Subbag Umum 

dan Kepegawaian. 

6. Melaksanakan Kehumasan  dan Keprotokolan. 

7. Memberikan Petunjuk, Arahan dan Medistribusikan Tugas Kepada 

Bawahan. 

8. Merumuskan Kebijakan  Teknis Pada Subbag Umum dan 

Kepegawaian. 

9. Membina dan Mengawasi serta Menilai Kinerja Bawahan. 

5. Kasubbag Keuangan 

Kassubag keuangan memilik fungsi sebagai berikut:



30 

 

1. Menyusun rencana program kerja kegiatan dan laporan kinerja. 

2. Merencanakan bahan perumusan teknis di bidang keuangan. 

3. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas. 

4. Memberikan saran pendapatan dan pertimbangan kepada atasan. 

5. Mendistribusikan tugas kepada bawahan. 

6. Melaksanakan perencanaan keuangan. 

7. Menyusun anggran belanja langsung dan tidak langsung. 

8. Menyususn laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan. 

9. Menghimpun dan mengkoordinasikan pengelolaan administrasi 

keuangan. 

10. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan. 

11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja di subbag keuangan. 

12. Membina dan mengawasi serta menilai kinerja jawaban 

6. Kasubbag RenLap 

Kassubag renlap memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). 

2. Menyusun laporan realisasi belanja langsung. 

3. Menyusun laporan realisasi anggaran dana bagi hasil cukai tembakau. 

4. Menyusun laporan realisasi anggaran bantuan keuangan provinsi. 

5. Menyusun laporan realisasi anggaran dana alokasi khusus. 

6. Menyusun rumusan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP). 

7. Menyusun Rumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN).
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8. Menyusun konsep Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(LPPD). 

9. Menyusun konsep Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (EKPPD). 

10. Menyusun konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

anggaran. 

11. Menyusun konsep Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). 

12. Menyusun konsep Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD). 

13. Menyusun Indikator Utama (IKU). 

14. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) murni. 

15. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perubahan. 

16. Menyusun Data Boyolali Dalam Angka (BDA). 

17. Menyusun Profil Data Daerah. 

18. Menyusun Laporan Anggaran Responsif Gender/ ARG (GAP dan 

GBS). 

19. Menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan daerah 

(LP2KD). 

20. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kerjasama SKPD. 

21. Menyusun indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 

22. Menilai Sasaran Kerja Pegawai.
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7. Bidang Industri Agro, Kimia, Tekstil, dan Hasil Hutan 

Bidang industri, agro, kimia, tekstil, dan hasil hutan yang dipimpin oleh 

kepala bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pemberian 

bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 

pengembangan uasaha sarana, produksi (termasuk limbah industri), 

peningkatan koordinasi dan kerjasama dan promosi industri, pemantauan, 

evaluasi, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis di bidang industri 

hasil pertanian, industri hasil non pertanian (industri logam, mesin, 

elektronika, dan aneka serta standarisasi mutu) penelitian dan pengembangan 

mutu produk industri. 

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang industri 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan di bidang 

industri hasil pertanian, non pertanian industri hasil non pertanian dan 

standarisasi mutu. 

2. Penyiapan pedoman dan pelaksanaan pelayanan perizinan serta 

pendaftaran usaha di bidang industri hasil pertanian, non pertaninan dan 

standarisasi mutu industri. 

3. Penyiapan bahan atau materi dan pelaksanaan pembinaan teknis dan 

pengembangan usaha, sarana, produksi (termasuk limbah industri) di 

bidang industri hasil pertanian, non pertanian dan standarisasi. 

8. Bidang Usaha Perdagangan 

Bidang usaha perdagangan yang dipimpin oleh kepala bidang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan 
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teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan 

perdagangan, peningkatan koordinasi dan kerjasama, pemantauan, evaluasi, 

pengendalian dan pengawasankebijakan teknis di bidang perdagangan. 

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang perdagangan 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan di bidang bina 

usaha dan perlindungan konsumen (PK), pemasaran, distribusi serta 

ekspor impor.. 

2. Penyiapan pedoman perizinan di bidang perdagangan. 

3. Penyiapan bahan atau material dan pelaksanaan pembinaan teknis dan 

pengembangan perdagangan di bidang bina usaha dan perlindungan 

konsumen, pemasaran dan distribusi ekspor impor. 

9. Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Perdagangan 

Bidang pengelolaan dan pendapatan perdagangan yang dipimpin oleh 

kepala bidang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, melakukan 

pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan pengelolaan pendapatan 

pasar daerah/ Kabupaten. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok 

tersebut bidang prndapatan pasar mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data potensi dan pengguna pasar daerah. 

2. Perumusan dan penyajian data potensi dan pengguna jasa pasar daerah. 

3. Pengurusan penatausahaan penerimaan, penyetoran dan penagihan 

pendapatan pasar daerah.
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10. Bidang Industri Kreatif, Logam dan Pengembangan Perwilayahan 

Industri 

Bidang industri kreatif, logam dan pengembangan perwilayahan 

industri yang dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pemeliharaan, kebersihan, pengamanan dan ketertiban, 

pembangunan, pengembangan, penataan dan pembinaan pedagang pasar. 

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang Pengelolaan 

dan Pendapatan Pasa rmempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan pasar daerah. 

2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pasar daerah. 

3. Pengawasan dan pengendalian penggunaan los/ kios dan pertokoan 

pada pasar daerah. 

11. UPT Pasar 

UPT Pasar yang dipimpin oleh Kepala UPT pasar mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan 

teknispenunjang dalam urusan pengelolaan satu atau lebih Pasar Daerah di 

Wilayah Kerjanya. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, 

bidang UPT Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan teknis pemeliharaan, kebersihan, pengamanan 

dan penertiban, pengaturan dan pembinaan pedagang, pemungutan dan 

penyetoran pendapatan pasar di wilayah kerjanya. 

2. Perencanaan dan mengoordinasikan pemeliharaan kebersihan, 

pengamanan dan penertiban, pengaturan dan pembinaan pedagang, 

pemungutan dan penyetoran pendapatan pasar di wilayah kerjanya.
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3. Mengoordinasikan dan pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, 

pengamanan dan penertiban, pengaturan dan pembinaan pedagang, 

pemungutan dan penyetoran pendapatan pasar di wilayah kerjanya. 

3.5 Denah Lokasi 

 

Gambar 3.2 Denah Lokasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Boyolali. 

 


