BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Perdagangan yang
selama ini dilaksanakan di Kabupaten Subang telah memberikan
hasil yang positif dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang
cukup baik (kontribusi sektor industri terhadap laju pertumbuhan
ekonomi kabupaten Subang pada waktu krisis 7,34 % meningkat
menjadi 15,55 %). Namun demikian, berdasarkan evaluasi yang
dilakukan ternyata masih banyak berbagai masalah yang harus
diatasi. Dengan adanya krisis perekonomian secara global
memberi dampak semakin berkurangnya daya beli masyarakat
(3,50%) dan daya saing.
Selain

permasalahan

berkurangnya

daya

beli

dan

persaingan usaha, terdapat beberapa permasalahan lainnya yang
masih menjadi perhatian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
mendatang

diantaranya

:

terbatasnya

kemampuan

SDM,

pemasaran produk, pasar yang belum nyaman, iklim usaha yang
belum kondusif dan adanya standar mutu yang diberlakukan.
Upaya penanganan tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh
Dinas

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pengelolaan

Pasar

Kabupaten Subang tetapi memerlukan kerja keras dan komitmen
bersama antar stake holders di Kabupaten Subang baik melalui
intervensi program ataupun perubahan sistem yang efektif
terhadap bidang-bidang yang bersentuhan langsung dengan
permasalahan tersebut. Hal itu dalam rangka meningkatkan
sinergitas, sinkronisasi dan integrasi segenap potensi di Kabupaten
Subang, serta menjaga keberlanjutan pelaksanaan pembangunan
pada periode sebelumnya, maka sebuah rencana strategis perlu
ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan
(Stake Holders) dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan
daerah Kabupaten Subang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke
depan.
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan tersebut diwujudkan
dalam Rencana Strategis (RENSTRA).
Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan
Pasar Kabupaten Subang Tahun 2009-2014 memuat visi, misi,
strategi dan program, yang mengacu kepada Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025
serta memperhatikan Renstra Dinas Propinsi dan Departemen.
1.2.

Maksud dan Tujuan
Dalam upaya mensinergikan perencanaan pembangunan
yang menjadi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan aspirasi yang
berkembang

di

masyarakat

dalam

rangka

mengatasi

permasalahan daerah yang menjadi isu strategi serta situasi dan
kondisi lingkungan global yang selalu dinamis, maka maksud
disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang Tahun 2009-2014
adalah untuk :
-

Mengidentifikasi

Permasalahan

Bidang

Perindustrian,

Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.
-

Menyusun
berorientasi

tahapan-tahapan
kepada

program/

pencapaian

target

kegiatan
dalam

yang
rangka

mewujudkan pencapaian Visi Dinas.
-

Menentukan arah kebijakan dan program/ kegiatan yang
terarah, terukur, responsive, akuntable dan berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategi SKPD Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten
Subang adalah dalam rangka :
-

Tersusunnya rancangan kebijakan dan program/ kegiatan
SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan
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Pasar Kabupaten Subang yang memuat prioritas pembangunan
daerah dari berbagai sumber pendanaan.
-

Terwujudnya rincian awal Rencana Strategis SKPD Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten
Subang Tahun 2009-2014.
Sehingga diharapkan dapat mewujudkan pembangunan

yang

berkesinambungan

dalam

pencapaian

Visi

Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten
Subang.

1.3.

Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
2. Undang-undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme.
3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD).
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 20052024.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan.
9. Peraturan Daerah kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025.
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor … Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2009-2014
1.4.

Hubungan Renstra dengan dokumen Perencanaan lainnya
Sebagai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Sejalan dengan landasan
hukum perencanaan tersebut, maka dinas diamanatkan untuk
menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja .
Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang memuat Visi, Misi, Strategi,
Kebijakan, Program dan Kebijakan Pembangunan yang disusun
dengan tupoksi serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat
indikatif.

1.5.

Proses Penyusunan
Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang Tahun 2009-2014 disusun
dengan tahapan sebagai berikut :
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
Kabupaten Subang mengikuti sosialisasi dan penyampaian
format Rancangan Awal RPJMD di BAPPEDA.
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
Kabupaten Subang melakukan sinergitas antar Bidang di
lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan
Pasar Kabupaten Subang.
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
Kabupaten Subang melakukan pembahasan antar bidang dan
UPTD di lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.
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1.6.

Sistematika Penyusunan
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BAB II GAMBARAN PELAYANAN DAN KINERJA SKPD DINAS
PERINDUSTRIAN,
PENGELOLAAN

PERDAGANGAN
PASAR

KABUPATEN

DAN
SUBANG

TAHUN 2003-2008
2.1.

Gambaran

Tupoksi

SKPD

Dinas
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Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang
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2.3.

Gambaran Pelayanan dan Kinerja SKPD sesuai TUPOKSI
2.2.1.

Analisa Kekuatan
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BAB III VISI DAN MISI SKPD DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN

DAN

PENGELOLAAN

PASAR
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Visi

SKPD

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Perdagangan

dan

Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang
Misi

SKPD

Dinas

Perindustrian,

Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang
Arah

Pembangunan

SKPD

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DAN KINERJA SKPD
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN
PASAR KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2003 – 2008
2.1.

Gambaran TUPOKSI Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang

A. Organisasi
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
Kabupaten Subang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Subang No. 07 Tahun 2008, tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Subang.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Subang No.
14C.8 Tahun 2008, tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Pengelolaan Pasar adalah melaksanakan kewenangan
Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan
Pasar serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah
atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun fungsinya adalah
sebagai berikut :
1) Perumusan kebijaksanaan teknis di Bidang Perindustrian,
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
3) Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang perindustrian,
perdagangan dan Pengelolaan Pasar.
4) Pengelolaan administrasi umum meliputi urusan umum, urusan
keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan dinas.

Renstra Disperindagsar 2009

7

Dalam mengemban tugas pokok, fungsi dan kewenangan
daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan
Pasar,

ditetapkan

struktur

organisasi

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan dan Pengelolaan Pasar kabupaten Subang yang
terdiri dari :
1) Kepala Dinas
2) Sekretariat, membawahi :


Sub Bagian Umum



Sub Bagian Keuangan



Sub Bagian Kepegawaian

3) Bidang Program, membawahi :


Seksi Penyusunan Program



Seksi Data dan Informasi



Seksi Evaluasi dan Pelaporan

4) Bidang Perindustrian membawahi :


Seksi Bimbingan Produksi



Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana



Seksi Pengembangan dan Pengawasan Industri

5) Bidang Perdagangan membawahi :


Seksi Promosi, Pengadaan, Penyaluran dan Perdagangan
Dalam Negeri



Seksi Bimbingan Usaha, Sarana dan Perdagangan Luar
Negeri



Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang
Beredar

6) Bidang Pengelolaan Pasar membawahi :


Seksi Retribusi



Seksi Kebersihan dan Keamanan Pasar



Seksi Pengawasan dan Pengembangan Pasar

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
8) Kelompok Jabatan Fungsional
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Berdasarkan Peraturan Bupati Subang No. 14 G.29 Tahun
2008, dibentuk pula Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD ) yang
bertugas di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut :
1. UPTD Wilayah I Jalan Cagak terdiri dari : Kecamatan
Tanjungsiang, Kecamatan Cisalak, Kecamatan Kasomalang,
Kecamatan

Jalancagak,

Kecamatan

Ciater,

Kecamatan

Sagalaherang, Kecamatan Serangpanjang.
2. UPTD Wilayah II Subang terdiri dari : Kecamatan Cijambe,
Kecamatan Subang, Kecamatan Cibogo, Kecamatan Dawuan.
3. UPTD Wilayah III Cipeundeuy terdiri dari : Kecamatan Kalijati,
Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Cipeundeuy, Kecamtan
Pabuaran.
4. UPTD Wilayah IV Ciasem terdiri dari : Kecamatan Patokbeusi,
Kecamatan

Ciasem,

Kecamatan

Blanakan,

Kecamatan

Sukasari, Kecamatan Cikaum.
5. UPTD Wilayah V Pamanukan terdiri dari : Kecamatan
Pamanukan,

Kecamatan

Legonkulon,

Kecamatan

Pusakanagara, Kecamatan Pusakajaya, Kecamatan Compreng.
6. UPTD Wilayah VI Pagaden terdiri dari : Kecamatan Binong,
Kecamatan Tambakdahan, Kecamatan Pagaden, Kecamatan
Pagaden Barat, Kecamatan Cipunagara.
Di luar jabatan struktural tersebut diatas pada lingkungan
Dinas

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pengelolaan

Pasar

Kabupaten Subang juga terdapat jabatan (non structural) Petugas
Teknis Operasional ( PTO ) untuk masing-masing UPTD, yaitu
PTO Perindustrian, PTO Perdagangan, dan PTO Pengelolaan
Pasar. PTO Perindustrian dan PTO Perdagangan sejumlah 10
orang, masing-masing ditempatkan di UPTD, sedangkan PTO
Pengelolaan Pasar sebanyak 15 orang ditempatkan di lokasi kerja
pasar / pertokoan, yaitu:
1)

PTO Pertokoan Subang

2)

PTO Pujasera Subang

3)

PTO Pasar Baru Subang

4)

PTO Pasar Pagaden

5)

PTO Plaza Pagaden
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6)

PTO Pasar Wates Binong

7)

PTO Pasar Baru/ Mall Pamanukan

8)

PTO Pertokoan/ PTC Pamanukan

9)

PTO Pasar Pusakanagara

10) PTO Pasar Ciasem
11) PTO Pasar Sukamandi
12) PTO Pasar Pabuaran
13) PTO Pasar Purwadadi
14) PTO Pasar Cisalak
15) PTO Pasar Sagalaherang
Jumlah Pegawai Disperindagsar Tahun 2008
No

Jenis

Jumlah

1
2
3
4
5

PNS
CPNS
Honor Daerah
Tenaga Kerja Kontrak
Sukwan
Jumlah

108
18
3
46
234
409

Keadaan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan Ruang

Tingkat
I
Pendidikan a b c d a
SD
SLTP
SLTA
DIPLOMA
S1
S2
JUMLAH

4
4

-
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3

1
1

2
37
39

Golongan / Ruang
II
III
B c d a b c d

IV
a b c d

1
2
3
6

1
1

1
1
2
4

9
9

3
1
18
22

11
1
12

1
2
3
6

6
2
6
14

3
1
4

-

Jumlah

8
6
71
7
32
1
125

-
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B.

Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang dapat diuraikan
sebagai berikut :
1. Sektor Industri
(a) Bidang

Perindustrian

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan kegiatan bimbingan produksi, bimbingan
usaha dan sarana serta pengembangan dan pengawasan
industri.
(b) Menyiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis dan
penyuluhan mutu produksi, diversifikasi produk dan inovasi
teknologi dibidang industri.
(c) Menyiapkan

dan

melaksanakan

bimbingan

teknis

pembinaan, pemilihan penggunaan mesin/peralatan bahan
baku dan bahan penolong dibidang usaha industri serta
menyiapkan urusan pembinaan perijinan industri.
(d) Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan
kegiatan pengembangan industri serta memantau dan
mengevaluasi pertumbuhan industri serta promosi investasi
industri.
2. Sektor Perdagangan
(a) Bidang

Perdagangan

melaksanakan

kegiatan

mempunyai

tugas

pokok

promosi

pengadaan

dan

penyaluran, bimbingan dan usaha, sarana perdagangan
dalam negeri dan luar negeri serta perlindungan konsumen
dan pengawasan barang beredar.
(b) Melaksanakan urusan promosi dalam negeri dan luar
negeri, pemantauan pengadaan dan penyaluran kebutuhan
bahan pokok masyarakat dan barang penting lainnya serta
perkembangan

harga,

pemantauan

dan

evaluasi

kebijaksanaan usaha perdagangan.
(c) Memberikan bimbingan teknis pembinaan usaha dan
sarana

perdagangan

serta

ekspor-impor,

menyusun

program pengembangan perdagangan dalam dan luar
negeri
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perdagangan dalam dan luar negeri dan pengelolaan
sarana,

rekomendasi

pengelolaan

dan

usaha

pembinaan

perdagangan
perijinan

serta

usaha

dan

pendaftaran perusahaan.
(d) Memberikan

perlindungan

terhadap

rasa

keadilan,

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen,
meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian
konsumen

untuk

melindungi

diri

serta

pengawasan

terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran.

3. Sektor Pengelolaan Pasar
(a) Bidang

pengelolaan

pasar

mempunyai

tugas

pokok

melakukan kegiatan pengelolaan retribusi, keamanan dan
kebersihan serta pengawasan dan pengembangan pasar.
(b) Melaksanakan kegiatan pengelolaan retribusi pasar serta
menyiapkan

bahan

dalam

rangka

pelayanan

usaha

dibidang pengelolaan pasar.
(c) Melaksanakan

kegiatan

pengelolaan

kebersihan

dan

keamanan pasar.
(d) Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengembangan
pasar.

2.2.

Gambaran Pelayanan dan Kinerja SKPD sesuai TUPOKSI
Suatu kriteria yang direkomendasikan UNIDO (suatu badan
PBB

untuk

pengembangan

industri)

memilah-milah

daerah

berdasarkan kontribusi sektor industri pada aktivitas perekonomian
:
1. Daerah yang masih tradisional (% kontribusi sektor industri
terhadap perekonomian dibawah 10 persen).
2. Daerah

transisi

(%

kontribusi

sektor

industri

terhadap

perekonomian 10-20 persen).
3. Daerah semi industri (% kontribusi sektor industri terhadap
perekonomian 20-30 persen).
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4. Daerah

industri

(%

kontribusi

sektor

industri

terhadap

perekonomian > 30 persen)
5. Thee Kian Wee, 1990; H.Suseno T.W., 1997.
Kriteria tersebut digunakan dalam kasus ini, sehingga dapat
diperoleh informasi bagaimana kondisi perekonomian Kabupaten
Subang apakah masih dianggap tradisional ataukah sudah
memiliki kategori daerah lainnya. Berdasarkan kriteria tersebut
dengan

mengamati

perekonomian
Kabupaten

kontribusi

Kabupaten

Subang

sektor

Subang,

masih

industri

maka

diklasifikasikan

terhadap

diinterpretasikan
sebagai

daerah

tradisional; dengan besaran kontribusi sektor industri terhadap
perekonomian Kabupaten Subang dibawah 10 persen.
Dengan

demikian

kemajuan

(progress)

pembangunan

sebetulnya dapat diamati secara statistik, dengan menggunakan
suatu alat ukur (yardstick) yang dilansir oleh UNIDO (United Nation
Industrial Development Organization).
Pengamatan atas data persentase kontribusi sektoral PDRB
spatial Kecamatan pada tahun 2004, memperlihatkan adanya
beberapa kecamatan yang sudah mengalami proses transformasi
perekonomian, bila digunakan kriteria UNIDO yaitu berpindah dari
daerah perekonomian tradisional ke perekonomian transisi ataupun
perekonomian semi-industri. Paparan data selengkapnya disajikan
terlampir.(Lamp.1) dan memperlihatkan pula secara simultan potret
adanya ketimpangan antara wilayah kecamatan di Kabupaten
Subang.
Persepsi adanya fenomena ketimpangan antar kecamatan
tersebut mengemuka manakala dilakukan perbandingan tahapan
perekonomian antar kecamatan dengan menggunakan kriteria
UNIDO. Dan sebagai hasilnya, hanya dua kecamatan yang
menapak pada proses transisi, Kecamatan Jalancagak dan Kalijati,
dan dua kecamatan lainnya tergolong relatif maju karena
memasuki tahapan perekonomian semi industri yaitu Kecamatan
Cipeundeuy dan Purwadadi.

Renstra Disperindagsar 2009

13

Pengembangan Industri dan Perdagangan di Kabupaten
Subang diarahkan dalam rangka keseimbangan struktur ekonomi
yaitu pertanian dan industri, sehingga tidak terjadi ketimpangan
antara pertanian dan industri, dimana sektor industri itu sendiri
lebih diprioritaskan kepada Industri yang mengolah hasil-hasil
pertanian, sehingga tumbuh dan berkembangnya industri di
Kabupaten Subang sejalan dengan peningkatan nilai tambah
sektor pertanian itu sendiri.
Pembangunan sektor industri dan perdagangan diharapkan
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan
adanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, dan
berpengaruh langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat
karena adanya nilai tambah yang diperoleh dari tumbuh dan
berkembangnya industri dan perdagangan.
Fokus pengembangan industri di Kabupaten Subang
diantaranya

pemberdayaan

Industri

Kecil

Menengah

(IKM),

bimbingan dan pengendalian mutu produksi, pengembangan
diversifikasi produk, desain dan inovasi teknologi/mesin dan
peralatan, peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM
pengusaha industri.
Peluang investasi industri juga terus dipromosikan
sejalan dengan mulai tumbuhnya ekonomi secara makro yang
menunjukan trend positif. Pemanfaatan sumber daya lokal dan
masih terbukanya lahan zona industri seluas ± 80 % dari 11.250
Ha yang ditetapkan menjadi faktor pendukung dalam promosi
investasi industri di Kabupaten Subang.
Sampai dengan tahun 2008 jumlah perusahaan industri
besar dan sedang yang sudah beroperasi secara komersil di
Kabupaten Subang tercatat sebanyak 57 buah dengan jumlah
tenaga kerja sebanyak 27.387 orang. Selanjutnya berdasarkan
status

penanaman

modal

yaitu

:

21

perusahaan

PMA,

17 perusahaan PMDN, 19 perusahaan non fasilitas, 1.498 industri
kecil formal dan lainnya 9.505 perusahaan non formal.
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Adapun perkembangan industri kecil dan kerajinan rumah
tangga berjumlah sebesar 6437 unit usaha, jumlah tenaga kerja
sebanyak 16.104 orang dan nilai produksi sebesar Rp 63,79
Milyar.
Dari kondisi / gambaran diatas, maka analisa yang dapat
disajikan adalah sebagai berikut :
2.2.1. Analisa Kekuatan
1. Tersedianya sumber daya alam dan mineral yang
potensial .
2. Laju Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan
cukup stabil dan cenderung mengalami peningkatan
dalam

memberikan

kontribusi

terhadap

LPE

ke

Kabupaten Subang, apalagi kalau ditunjang situasi
makro yang positif.
3. Jumlah UKM / IKM yang cenderung meningkat terutama
pasca bisnis ekonomi.
4. Ditetapkan zona industri seluas 11.250 Ha.
2.2.2. Analisa Kelemahan
1. Semakin berkurangnya kontribusi sektor pertanian, tidak
seimbangnya kontribusi PDRB pertanian yang berkisar
antara 32% - 42 % dengan tenaga kerja yang digunakan
berkisar antara 49 % - 58 %.
2. Kendala mengakses pemasaran karena produk IKM
selama ini secara umum kurang bernilai tambah dan
berdaya saing.
3. Penerapan teknologi dan kemitraan dengan lembaga
penelitian masih rendah.
4. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam
berwirausaha.
5. Kurangnya

lembaga

keuangan

yang

bersedia

mengucurkan kredit dengan tingkat bunga yang rendah.
2.2.3. Analisa Peluang
1. Terbuka luasnya pasar domestik maupun ekspor.
2. Terbukanya peluang investasi.
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3. Adanya rencana pembangunan jalan tol trans Jawa yang
melalui Subang,
4. Adanya BPTTG-LIPI di Kabupaten Subang.
2.2.4. Analisa Ancaman
1. Belum kondusifnya iklim usaha dan perekonomian
global.
2. Adanya persaingan dan pasar bebas.
3. Pemberlakuan standarisasi mutu produk.

2.3. Isu Strategis
Dalam pencapaian Visi dan Misi tidak hanya menghadapi
permasalahan

yang

belum

terselesaikan,

namun

juga

mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang,
tetapi perlu mempertimbangkan adanya berbagai isu global dan
Nasional yang bisa mempengaruhi isu yang bersifat lokal yang
berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.
Adanya krisis finansial global yang melanda akhir-akhir ini
secara

tidak

langsung

mempengaruhi

sektor

industri

dan

perdagangan di Kabupaten Subang untuk pengentasan kemiskinan
dan penciptaan lapangan kerja. Dampak adanya krisis tersebut
ada yang kena PHK dan pengurangan jam kerja sehingga
mempengaruhi penghasilan yang mengakibatkan memburuknya
daya beli.
Di samping itu adanya era globalisasi dan pasar bebas juga
membawa dampak adanya persaingan yang semakin terbuka
sehingga pelaku usaha menginginkan efisiensi dan kemudahan
tempat usaha di sisi lain pembeli/ konsumen menginginkan kualitas
barang.
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BAB III
VISI DAN MISI SKPD DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
Visi SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar
Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan
Pasar Kabupaten Subang adalah “ Mewujudkan Industri Kecil
Menengah

dan

Perdagangan

Pengolah

Hasil

Pertanian

sebagai Komoditi Unggulan, yang berorientasi terhadap pasar
serta menjadi Penggerak Ekonomi Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2024 “.
Penetapan visi didasari suatu tekad untuk menjadikan sektor
industri dan perdagangan sebagai penggerak perekonomian
daerah Kabupaten Subang yang mengndalkan potensi sumbner
daya alam berwawasan lingkungan berbasis ekonomi kerakyatan.
Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan potensi terbesar
dan penyebarannya merata di wilayah Kabupaten Subang
sehingga

harus

memiliki

daya

saing

melalui

peningkatan

pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi tepat guna dan
penguatan permodalan aksesbilitas pemasaran.
Pengolahan hasil pertanian sebagai komoditi unggulan yang
berorientasi pasar mengisyaratkan keunggulan komperatif yang
dimiliki Kabupaten Subang sebagai daerah agraris harus menjadi
komoditi yang kompetitif melalui proses industrialisasi agar tercipta
nilai tambah dan senantiasa pasar/ konsumen baik untuk domestik
maupun tujuan ekspor harus menjadi tujuan utama guna
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pengrajin.
Penggerak ekonomi daerah mengharapkan agar sektor
industri kecil menengah dan perdagangannya mampu menciptakan
kesempatan kerja dan berusaha serta mendorong semangat
pembangunan
Perindustrian,

di

daerah

sehingga

Perdagangan

dan

Visi

dan

Misi

Pengelolaan

Dinas
Pasar

Kabupaten Subang dapat terwujud.
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Misi SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar
1. Mendorong perkembangan Industri pada sub sistem Industri
hulu dan sistem pengolah hasil pertanian serta industri
manufaktur dengan memanfaatkan kestrategisan wilayah.
2. Memperkuat daya saing, inovasi, kualitas produk agro bisnis
dan manufaktur guna meningkatkan pemasaran.
3. Meningkatkan perkembangan industri besar dan IKM melalui
program

pembinaan

dan

memaduserasikan

industri

manufaktur, agro, IKM dengan arah perkembangan wilayah dan
tata ruang.
4. Mengamankan arus distribusi barang dan tata niaga yang sehat
serta meningkatkan perlindungan konsumen dan produsen.
5. Mewujudkan fungsi pasar sebagai tempat utama yang khas,
nyaman dan bersaing.
Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan
dan sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :
Tujuan :
a. Perindustrian
Meningkatkan pengetahuan teknologi industri sehingga kualitas
produksi, pemasaran dan pendapatan dapat meningkat pula.
Mewujudkan sarana informasi yang berkenaan dengan potensi
IKM yang dapat dengan mudah diakses dan dimanfaatkan
masyarakat.
b. Perdagangan
Meningkatkan kinerja fasilitas pengembangan perdagangan
serta pemasaran produk lokal dan tata niaga yang sehat yang
meningkatkan perlindungan konsumen dan bimbingan usaha/
produsen.
c. Pengelolaan Pasar
1. Meningkatkan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
lengkap di pasar dan pertokoan sebagai tempat belanja
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2. Meningkatkan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) di
pasar daerah yang nyaman
3. Meningkatkan kesadaran pedagangan tentang hak dan
kewajiban
4. Meningkatkan peranan pedagang dalam mengembangkan
pasar daerah
5. Meningkatkan kinerja petugas dan lembaga pedagang pasar
6. Meningkatkan pendapatan retribusi pasar (PAD)
7. Terpenuhinya kebutuhan pedagang dan konsumen sesuai
dengan standar pasar
Sasaran :
a. Perindustrian
Terciptanya Pelaku Industri Kecil dan Menengah yang siap
dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat
dengan meningkatkan kuallitas SDM melalui peningkatan
pengetahuan

teknologi

Industri

dan

penyediaan

sarana

informasi
b. Perdagangan
1. Terwujudnya kelancaran perdagangan dan penyaluran
barang
2. Berkembangnya tata niaga yang jujur dan bertanggung
jawab
3. Terciptanya komoditas unggulan
4. Berkembangnya kelembagaan dengan pola pembinaan
c. Pengelolaan Pasar
Terealisasinya PAD, lingkungan pasar yang nyaman dan
kondusif, serta efektivitas fungsi pasar baik bagi produsen,
konsumen maupun institusi Pemerintah.
Arah Pembangunan SKPD Dinas Prindustrian Perdagangan
dan Pengelolaa Pasar Tahun 2009-2014
Arah pembangunan Dinas Prindustrian, Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang dimaksudkan sebagai citacita dan harapan yang diinginkan oleh semua stake holders di
Kabupaten Subang. Sebagai wujud konkrit pencapaian Visi dan
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Misi. Arah Pembangunan tersebut disebut juga Tujuan dan
Sasaran Pembangunan.
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu tertentu dan bersifat ideal, mengandung nilai-nilai keluhuran
dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang
lebih baik.
Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang
akan dicapai / dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu
yang telah ditetapkan.
Efektivitas pencapaian sasaran tersebut sangat tergantung
pada

perumusan

sasaran

yang

lebih

SMART

(Spesific,

Measurable, Accountable, Reasonable dan Time Line), sehingga
dengan sasaran yang lebih SMART tersebut penentuan program
dan kegiatan prioritas akan lebih fokus.
Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk
keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang yang
ditempuh melalui penetapan sasaran. Tujuan dan sasaran dari
masing-masing Misi dijabarkan sebagai berikut :
Misi Pertama : Mendorong perkembangan industri pada sub
sistem industri hulu dan sistem pengolah hasil pertanian serta
industri manufaktur dengan memanfaatkan kestrategisan
wilayah.
Tidak seimbangnya kontribusi PDRB pertanian dengan tenaga
kerja yang digunakan walaupun menjadi penyumbang terbesar
dalam

perekonomian

kabupaten

Subang

untuk

itu

arah

pembangunan sektor industri pada misi pertama :
-

Memfasilitasi tumbuhnya Industri yang mendukung sektor
pertanian

-

Mendorong tumbuhnya industri pengolah hasil pertanian

-

Mengembangkan riset teknologi guna menciptakan produk
turunan dan berdaya saing tinggi sehingga menjadi ciri khas
Kabupaten Subang
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-

Mengembangkan keterkaitan industri yang mengitegrasikan
Agro Bisnis di Kabupaten Subang

-

Mendorong tumbuhnya industri manufaktur di Kabupaten
Subang melalui optimalisasi pemanfaatan zona industri

-

Revitalisasi Infra struktur yang mengakses ke zona industri

Misi Kedua : Memperkuat daya saing, inovasi, kualitas produk
agro bisnis dan manufaktur guna meningkatkan pemasaran.
Kelemahan hasil produk Subang pada umumnya adalah
kurangnya perhatian di faktor pemasaran, dan cenderung lebih
mengutamakan kepada produksi, kurang memperhatikan kualitas
yang dihasilkan. Sementara itu dari aspek permintaan, kesadaran
konsumen untuk mengkonsumsi produk bermutu dengan standar
higienis makin meningkat. Kenyataan

ini membawa pengaruh

sullitnya produk daerah menembus pasar secara lebih luas karena
tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk itu arah
pembangunan pada misi kedua ini adalah :
-

Penguatan kelembagaan, keterampilan SDM, teknologi IKM

-

Penguatan Aksebilitas Input dan Permodalan IKM

-

Penguatan perluasan pasar dan daya tawar dalam pemasaran
hasil IKM

-

Meningkatkan akses pemasaran lokal, regional dan ekspor

-

Mengikutsertakan produk daerah dalam pameran/ promosi
daerah

-

Penyediaan Outlet penjualan dan sistem informasi peluang
pasar

Misi Ketiga : Meningkatkan perkembangan industri besar dan
IKM melalui program pembinaan dan memaduserasikan
industri manufaktur, agro, IKM dengan arah perkembangan
wilayah dan tata ruang.
Misi ketiga ini sesuai dengan Visi Kabupaten Subang yakni
mewujudkan Subang sebagai daerah industri yang berdaya saing
demi kesejahteraan masyarakat Subang dan pembangunan sektor
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industri diarahkan ke Zona Industri serta merespon perkembangan
dan perubahan antara lain :
-

Mengembangkan cluster/ sentra industri

-

Mendorong pemanfaatan lokasi industri sesuai tata ruang
dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan

-

Mendorong industri yang ramah lingkungan

-

Mengembangkan pola kemitraan antara industri besar dan
sektor ekonomi lainnya dengan IKM

-

Memfasilitasi kemitraan dalam bentuk forum pengusaha,
pelatihan dan akses pasar terhadap sumber-sumber produktif
antara industri besar dan IKM

Misi Keempat : Mengamankan arus distribusi barang dan tata
niaga yang sehat serta meningkatkan perlindungan produsen
dan konsumen.
Arah pembangunan pada misi ini menjaga agar tidak terjadi
adanya gejolak harga karena kelangkaan barang di pasaran, untuk
terjaminnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Subang antara
lain :
-

Meningkatkan

kelancaran

perdagangan,

pengadaan,

penyaluran dan stok barang
-

Mengembangkan tata niaga yang jujur dan bertanggung jawab

-

Meningkatkan perlindungan konsumen dengan melakukan
pengawasan barang beredar dan bimbingan kepada produsen/
pengusaha

-

Meningkatkan komoditi/ produk lokal yang memenuhi standar
mutu

-

Pemantauan dan monitoring harga barang kebutuhan pokok
dan strategis
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Misi Kelima : Mewujudkan fungsi Pasar sebagai tempat utama
yang khas, nyaman dan bersaing.
Pembenahan masalah pasar daerah

diarahkan agar pasar

daerah lebih memberi kenyamanan kepada pedagang dan
konsumen sehingga bisa bersaing dengan pasar modern. Untuk
menciptakan pasar daerah yang efektif dan efisien tersebut
ditempuh langkah sebagai berikut :
-

Meningkatkan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang lengkap
di pasar dan pertokoan sebagai tempat belanja

-

Meningkatkan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) di
pasar daerah yang nyaman

-

Meningkatkan kesadaran pedagang tentang hak dan kewajiban

-

Meningkatkan peranan pedagang dalam mengembangkan
pasar daerah

-

Meningkatkan kinerja petugas dan lembaga pedagang pasar

-

Terpenuhinya kebutuhan pedagang dan konsumen sesuai
dengan standar pasar
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BAB IV
STRATEGI PEMBANGUNAN DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta
sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai
tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi pembangunan Dinas
yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sehingga tahun 2014
strategi pembangunan dinas tersebut terdiri dari kebijakan pembangunan
dan strategi pembangunan.
Kebijakan Pembangunan
Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan
sasaran misi yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya. Kebijakan
pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan
program dan kegiatan selama periode tahun 2009-2014.
Kebijakan pembangunan Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar adalah :
1. Sektor Industri
Mengembangkan industri yang berorientasi penyerapan tenaga
kerja,

berdampak

terhadap

pertumbuhan,

daya

beli

dan

keseimbangan lingkungan melalui sinergitas dengan sektor
agribisnis.
2. Sektor Perdagangan
Menguatkan arus distribusi barang dengan tata niaga yang
tangguh,

perlindungan

konsumen

dan

produsen

serta

memperluas informasi dan akses pasar produk daerah agar
berdaya saing tinggi.
3. Sektor Pengelolaan Pasar
Meningkatkan kenyamanan, pengelolaan dan daya saing pasar
daerah.
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Strategi Pencapaian Pembangunan Tahun 2009-2014
Strategi pembangunan Dinas yang akan dilaksanakan selama
5 (lima) tahun dari tahun 2009 hingga Tahun 2014 diselaraskan
dengan strategi pembangunan pemerintah daerah dalam rangka
mewujudkan Desa Mandiri Gotong Royong dengan memperkuat
dan mengembangkan industri kecil menengah dan rumah tangga
(home industri) di pedesaan, khususnya produk unggulan desa.
Sehingga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi pedesaan dan
dapat berperan menciptakan lapangan kerja serta mendorong
investasi di pedesaan.
Adapun Aplikasi strategi tersebut diatas dengan tahapan
sebagai berikut :
a. Memilih produk unggulan yang akan dikembangkan dengan
mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah dan melihat
konsumsi masyarakat sehari-hari.
b. Mengadakan pelatihan yang meliputi : produksi, mutu, kemasan
(labeling),

manajemen,

organisasi

dan

pemasaran

untuk

peningkatan SDM.
c. Memfasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha lain dan koordinasi
dengan instansi terkait.
d. Mengembangkan sentra dan potensi industri pengolahan hasilhasil pertanian yang mengarah kepada produk-produk unggulan
dan menjadi merk desa/ wilayah.
Selanjutnya Strategi Pencapaian Pembangunan 5 tahun
mendatang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan
Pasar diuraikan dalam matrik berikut ini.
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BAB V
PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN
PASAR
Program

Pembangunan

dan

Indikator

Kinerja

masing-masing

Program
Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang
telah ditetapkan pada tahun 2009-2014, telah ditetapkan program sebagai
berikut :
1. Urusan Wajib/ Sekretariat
a. Program : Pelayanan Administrasi perkantoran
b. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Program : Fasilitas pindah / purna tugas PNS
e. Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2. Bidang Program
a. Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
3. Bidang Perindustrian
a. Program : Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
b. Program : Pengembangan industri kecil dan menengah
c. Program : Peningkatan kemampuan teknologi industri
d. Program : Pengembangan sentra-sentra industri potensial
4. Bidang Perdagangan
a. Program : Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
b. Program : Peningkatan kerjasama perdagangan internasional
c. Program : Peningkatan dan pengembangan ekspor
d. Program : Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
5. Bidang Pengelolaan Pasar
a. Program : Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
b. Program : Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
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BAB VI
PENUTUP

Rencana Strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Pengelolaan

Pasar

Kabupaten

Subang

disusun

dengan

mempertimbangkan pengalaman pembinaan yang selama ini telah
dilaksanakan. Kondisi faktual dilapangan serta faktor-faktor dan kondisi
dilingkungan

strategis

baik

internal

maupun

eksternal

yang

mempengaruhi dalam perkembangan bidang industri dan perdagangan.
Namun demikian Renstra ini tidak bersifat baku tapi sangat
fleksibel, karena dimaklumi bahwa sektor industri dan perdagangan
sangat dipengaruhi oleh kondisi makro perekonomian nasional maupun
internasional.

Sehingga

dalam

perjalannya

sangat

dimungkinkan

diadakan penyesuaian-penyesuaian atau perubahan-perubahan sesuai
tuntutan kondisi yang terjadi di lapangan.
Dapat dipastikan pula bahwa perkembangan industri dan
perdagangan

sangat

membutuhkan

keterlibatan

Instansi

ataupun

Lembaga lain serta partisipasi aktif dari pada stake holders seperti para
pengusaha, pedagang, distributor, lembaga swadaya masyarakat bidang
industri dan perdagangan, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian
serta masyarakat terkait industri dan perdagangan.
Akhir kata bahwa Renstra ini hanyalah sebuah rencana pada
lazimnya, karenanya bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha
Kuasa senantiasa mengiringi gerak langkah kita.
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