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PDRB sektor
industri

Jumlah Lapangan
usaha sektor
industri
pengolahan yang
disurvey dibagi
seluruh jumlah
lapangan usaha
yang disurvey kali
100%

Meningkatnya
Pertumbuhan
Industri

Kontribusi sektor
Perindustrian
terhadap PDRB
(ADHB/ADHK)

Jumlah  Industri s/d th
n dikurangu jumlah
industri tahun n-1
dibagi jumlah industri
tahun n dikalikan
100%

Meningkatkan
Pembinaan
Pelatihan kepada
pelaku usaha
industri

Memfasilitasi
pembinaan,
pelatihan,
bantuan
peralatan,
fasilitasi ijin
usaha dan
pemasaran

Program
Peningkatan
Kapasitas IPTEK
Sistem Produksi

Prosentase usaha
industri yang
dikembangkan

Jumlah wira usaha baru
yang membentuk kelompok
usaha bersama dibagi
jumlah yang ikut pembinaan
kali 100%

Pengembangan
Sistem Inovasi
Teknologi Industri

jumlah KUB yang
mengikuti pelatihan dan
mendapat bantuan
peralatan

Penguatan
Kemampuan Industri
Berbasis Teknologi

 jumlah KUB yang
mendapat bantuan
peralatan

Penyediaan sarana
informasi yang dapat
diakses Manyarakat

Jumlah IKM yang
mengikuti pelatihan
Teknologi komputer

CASCADING  DINAS DISPERINDAGKOP DAN UKM KABUPATEN BATANG

Meningkatkan
kontribusi

pada   sektor
Perindustrian,
Perdagangan
Koperasi dan

UKM

Penyediaan sarana
informasi yang dapat
diakses Manyarakat

Jumlah IKM yang
mengikuti pelatihan
Teknologi komputer

Meningkatnya
kontribusi
sektor industri

Presentase
Pertumbuhan
Industri

Jumlah industri s/d
tahun (n) dikurangi
jumlah industri tahun
(n-1) dibagi Jumlah
Industri tahun (n-1)
kali 100%

Meningkatkan
ketrampilan dan
kualitas produk IKM

Memfasilitasi
usaha industri

Program
Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah

Persentase
pertumbuhan UMKM

Jumlah IKM yang mengikuti
pelatihanAMT dibagi Jumlah
IKM yang terdata dikalokan
100%

Fasilitasi bagi industri
kecil dan menengah
terhadap
pemanfaatan sumber
daya

Jumlah IKM yang
terfasilitasi ijin usaha

Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk

Pengembangan
Sistem Inovasi
Teknologi Industri

 Jumlah Peserta
pengembangan

Penguatan
Kemampuan Industri
Berbasis Teknologi

Fasilitasi  kerjasama
UMKM dng swasta

Fasilitasi kerjasama
kemitraan industri
mikro kecil dan
menengah dengan
swasta

Jumlah IKM yang
mengikuti Magang kerja

Fasilitasi Peralatan
Industri

Jumlah KUB  yang
mendapat Bantuan
peralatan

Pembinaan industri
kecil dan menengah
dalam memperkuat
jaringan kluster
industri

jumlah IKM yang dibina

Meningkatkan
kontribusi

pada   sektor
Perindustrian,
Perdagangan
Koperasi dan

UKM

Fasilitasi Peralatan
Industri

Jumlah KUB  yang
mendapat Bantuan
peralatan

Pembinaan industri
kecil dan menengah
dalam memperkuat
jaringan kluster
industri

jumlah IKM yang dibina

Fasilitasi kerjasama
kemitraan industri
mikro kecil dan
menengah dengan
swasta

jumlah IKM yang
difaslitasi

Meningkatkan
kontribusi

pada   sektor
Perindustrian,
Perdagangan
Koperasi dan

UKM



TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN

FORMULASI
INDIKATOR

SASARAN INDIKATOR
SASARAN

FORMULASI
INDIKATOR

KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM

FORMULASI INDIKATOR
PROGRAM

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN DINAS
PENGAMPU

Pemberian
kemudahan ijin usaha
industri kecil
menengah

jumlah IKM yang
terlayani

Program
Peningkatan
Kemampuan
Teknologi Industri

Prosentase Wira
usaha Baru

Jumlah Usaha industri yang
mempunyai ijin usaha

Pembinaan
Kemampuan
Tehnologi Industri

Dokumen hasil pelaporan
/pemeriksaan ke lokasi
IKM

Dinas
Perindagkop dan
UKM Kab. Batang

Pendataan /Up date
data industri dengan
Koordinasi dengan
Instansi Trekait

Pembaharuan data

Gelar Produk Peserta Pameran

Pembinaan sentra Pembangunan sentra
industri perkapalan(
pembuatan(DED )

Program
Pengembangan
sentra industri
Potensial

Prosentase Sentra
yang dikembangkan

Jumlah sentra yang
dikembangkan dibagi jumlah
sentra yang terdcatat kali
100

Penyediaan sarana
informasi yang dapat
diakses Manyarakat

Fasilitasi informasi,
sertifikasi produk dan
Banlat

Meningkatkan
kontribusi

pada   sektor
Perindustrian,
Perdagangan
Koperasi dan

UKM

Program
Pengembangan
sentra industri
Potensial

Prosentase Sentra
yang dikembangkan

Jumlah sentra yang
dikembangkan dibagi jumlah
sentra yang terdcatat kali
100

Penyediaan sarana
informasi yang dapat
diakses Manyarakat

Fasilitasi informasi,
sertifikasi produk dan
Banlat

Koperasi Aktif
dan

peningkatan
Wira usaha

Baru

Jumlah koperasi
yang menjalankan
usahanya sesuai
aturan dibagi
jumlah koperasi
yang ada di
Kabupaten Batang
dikalikan 100%

Meningkatnya
jumlah koperasi
aktif

Prosentase
Koperasi Aktif

Jumlah koperasi yang
menjalankan usahanya
sesuai aturan dibagi
jumlah koperasi yang
ada di Kabupaten
Batang dikalikan 100%

Pembinaan,
Pelatihan,
pemberian bantuan
Permodalan

Meningkatkan
pembinaan
pengurus,
Pengawasan, dan
penilaian
koperasi

Program
peningkatan
Kelembagaan
koperasi

Prosentase koperasi
sehat

Jumlah Koperasi yang dinilai
dibagi Jumlah Koperasi yang
wajib dinilai dikalikan 100%

Koordinasi
pelaksanaan
kebijakan dan
program
pembangunan
Koperasi

Fasilitasi Koordinasi dgn
stake holder

Peningkatan sarana
dan prasarana
pendidikan dan
pelatihan koperasi

Fasilitasi bahan praktek
diklat

Pembangunan sistem
informasi
perencanaan

Perencanaan
Pengembangan Kop

 Sosialisasi prinsip-2
perkoperasian

Sosialisasi perkoperasian

Pembinaan,
pengawasan koperasi
berprestasi

Meningkatkan
pengawasan terhadap
koperasi

Peningkatan dan
pengembangan
jaringan  kerjasama
usaha Koperasi

mengembangkan jaringan
kerjasama koperasi

Meningkatkan
kontribusi

pada   sektor
Perindustrian,
Perdagangan
Koperasi dan

UKM

Peningkatan dan
pengembangan
jaringan  kerjasama
usaha Koperasi

mengembangkan jaringan
kerjasama koperasi

Monitoring, evaluasi
dan pelaporan

Memonitor mengevaluasi
dan Melaporkan kinerja
Koperasi

 Bimbingan tehnis
kelembagaan
Koperasi

Pelatihan kelembagaan
Koperasi

Meningkatkan
kontribusi

pada   sektor
Perindustrian,
Perdagangan
Koperasi dan

UKM
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Penilaian kesehatan
KSP/USP

Jumlah koperasi yang
harus dinilai

Program
pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan
kompetitif usaha
kecil dan menengah

Prosentase calon Wira
usaha baru yang
mengikuti pelatihan
managerial

Jumlah calon Wira Usaha
baru yang dapat berproduksi
dibagi Calon wira usaha
yang mengikuti pelatihan
kali 100%

a. fasilitasi
Peningkatan
kemitraanUsaha
Mikro Kecil dan
menengah

Fasilitasi kemitraan
UMKM

b.Penyelenggaraan
pelatihan
Kewirausaan

jumlah UMKM yang
mengikuti pelatihan

c. Pelatihan
Managemen
Pengelolaan Koperasi

jumlah koperasi yang
mengikuti pelatihan

Meningkatkan
kontribusi

pada   sektor
Perindustrian,
Perdagangan
Koperasi dan

UKM

c. Pelatihan
Managemen
Pengelolaan Koperasi

jumlah koperasi yang
mengikuti pelatihan

d. Monitoring,
Evaluasi dan
pelaporan

jumlah UMKM yang
dimonitor dan dievaluasi

e. Bimbingan Tehnis
Akuntansi Koperasi

jumlah koperasi yang
mengikuti bintek

Program
pengembangan
sistem pendukung
usaha bagi usaha
mikro kecil dan
menengah

Jumlah Produk OVOP
Yang dikembangkan

Jumlah IKM yang
berkelompok yang
mempunyai produk
unggulan dan mendapat
pengesahan dari Provinsi.

Sosialisasi dukunganinformasi penyediaanPermodalan Jumlah Koperasi yangmendapat fasilitas permodalan

Pengembangan KlasterBisnis (OVOP) Jumlah Produk unggulan yangdirekomendasi ke Provinsiuntuk mendapat pengesahan
Penyelenggaraan
Promosi Produk
UMKM

Jumlah UMKM yang
mengikuti pameran

Meningkatkan
kontribusi

pada   sektor
Perindustrian,
Perdagangan
Koperasi dan

UKM

Penyelenggaraan
Promosi Produk
UMKM

Jumlah UMKM yang
mengikuti pameran

Meningkatkan
kontribusi

pada   sektor
Perindustrian,
Perdagangan
Koperasi dan

UKM
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Jumlah Lapangan
usaha sektor
perdagangan
pengolahan yang
disurvey dibagi
seluruh jumlah
lapangan usaha
yang disurvey kali
100%

Meningkatnya
kontribusi
sektor
Perdagangan

Kontribusi Sektor
Perdagangan

Jumlah lapangan usaha
perdagangan s/d tahun
(n) dikurangi jumlah
industri tahun (n-1)
dibagi Jumlah Industri
tahun (n-1) kali 100%

Meningkatkan
Pembinaan/Penyulu
han kepada pelaku
perdagangan
dengan  Tatap muka
dan mendatangi
pasar pasar daerah

Meningkatkan
pelayanan pada
sektor
perdagangan

Program
Perlindungan
Konsumen dan
Penanganan
Perdagangan

Prosentase
Peningkatan Jumlah
Alat Ukur, Takar,
Timbang dan
perlengkapannya
(UTTP) bertanda Tera
sah

Jumlah UTTP bertanda Tera
sah Tahun (n) dikurangi
Jumlah UTTP bertanda tera
sah Tahun (n-1) dibagi
Jumlah UTTP bertanda tera
sah tahun(n-1) Kali 100%

Kegiatan
Operasionalisasi dan
pengembangan UPT
Kemetrologian
Daerah

Jumlah Pelayanan  tera,
tera ulang dan
pengawasan
kemetrologian

Disperindagkop
dan UKM

Jumlah Pembentukan
Pasar Tertib Ukur Tahun
2018
Jumlah Pendataan /Up
date data Tera
Jumlah Sosialisasi dan
Bimbingan Metrologi
Legal

Fasilitasi
penyelesaian
permasalahan-
permasalahan
pengaduan konsumen

Fasilitasi HKI dan
sertifikat halal untuk UKM

PDRB sektor
Perdagangan

Meningkatkan
kontribusi

pada   sektor
Perindustrian,
Perdagangan
Koperasi dan

UKM

Jumlah Sosialisasi dan
Bimbingan Metrologi
Legal

Fasilitasi
penyelesaian
permasalahan-
permasalahan
pengaduan konsumen

Fasilitasi HKI dan
sertifikat halal untuk UKM

Peningkatan
pengawasan
peredaran barang
jasa

Melaksanakan monitoring
peredaran barang /jasa

Pelaksanaan
Pameran / Promosi
/tingkat Lokal
Nasional

Meningkatkan
perencanaan
yang aspiratif
dan sinergitas
dan kerjasama
pembangunan
daerah

Peningkatan Nilai
ekspor bersih

Jumlah Nilai ekspor
dibagi target nilai
ekspor kali 100

Meningkatkan
Pembangunan
Promosi
Perdagangan
internasional

Sosialisasi
kebijakan
pengembangan
ekspor dan
ekonomi kreatif
serta
pengendalian
impor

Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Ekspor.

Prosentase Tingkat
Pertumbuhan Nilai
Ekspor Bersih
Perdagangan

Nilai Ekspor bersih th (n)
dikurangi jumlah nilai
Ekspor tahun (n- 1) dibagi
Nilai Ekspor bersih Tahun (n-
1) kali 100%

Pengembangan
informasi peluang
pasar perdagangan
luar negeri

Publikasi produk UKM
melalui e-commerce

Disperindagkop
dan UKM

Pembangunan
promosi perdagangan
internasional

Jumlah Penyelenggaraan
promosi dagang melalui
pameran dagang
nasional, pameran
dagang lokal dan misi
dagang bagi produk
ekspor unggulan yang
terdapat pada satu
daerah kabupaten/kota.

PDRB sektor
Perdagangan

Meningkatkan
kontribusi

pada   sektor
Perindustrian,
Perdagangan
Koperasi dan

UKM

Pembangunan
promosi perdagangan
internasional

Jumlah Penyelenggaraan
promosi dagang melalui
pameran dagang
nasional, pameran
dagang lokal dan misi
dagang bagi produk
ekspor unggulan yang
terdapat pada satu
daerah kabupaten/kota.

PDRB sektor
Perdagangan

Meningkatkan
kontribusi

pada   sektor
Perindustrian,
Perdagangan
Koperasi dan

UKM
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Sosialisasi kebijakan
penyederhanaan
prosedur dan
dokumen ekspor
impor

Jumlah Penyelenggaraan
Monitoring dan pendataan
serta Pelaporan dari
Perusahaan ekspor/impor,
Disperindag Prov Jateng,
Sucofindo Semarang.

Tersedianya data ekspor
impor perusahaan

Pengembangan
database informasi
potensi unggulan

Informasi potensi
unggulan Kab. Batang

meningkatnya
informasi
ketersediaan
sembako dan
barang penting
lainnya

Prosentase
penayangan informasi
barang tentang
kebutuhan pokok dan
barang penting lainnya
di website

Meningkatkan
pemantauan
kestabilan Sembako
dan barang penting
lainnya  bersama
Tim TPID Kab.
Batang

Pelaksanaan
Monitoring dan
pelaporan
bulanan

Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan dalam
Negeri

Prosentase Rata-rata
Kelancaran arus
barang sembilan bahan
pokok dan barang
penting lainnya

Rata-rata ketersediaan
sembako dan barang penting
lainnya Tahun (n) dikurangi
rata-rata ketersediaan
sembako dan barang penting
lainnya Tahun (n-1) dibagi
Rata rata ketersediaan
sembako dan barang penting
lainnya Tahun (n-1) kali
100%

Penyempurnaan
perangkat peraturan,
Kebijakan dan
pelaksanaan
operasionalisasi

Disperindagkop
dan UKM

PDRB sektor
Perdagangan

Meningkatkan
kontribusi

pada   sektor
Perindustrian,
Perdagangan
Koperasi dan

UKM

meningkatnya
informasi
ketersediaan
sembako dan
barang penting
lainnya

Prosentase
penayangan informasi
barang tentang
kebutuhan pokok dan
barang penting lainnya
di website

Meningkatkan
pemantauan
kestabilan Sembako
dan barang penting
lainnya  bersama
Tim TPID Kab.
Batang

Pelaksanaan
Monitoring dan
pelaporan
bulanan

Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan dalam
Negeri

Prosentase Rata-rata
Kelancaran arus
barang sembilan bahan
pokok dan barang
penting lainnya

Rata-rata ketersediaan
sembako dan barang penting
lainnya Tahun (n) dikurangi
rata-rata ketersediaan
sembako dan barang penting
lainnya Tahun (n-1) dibagi
Rata rata ketersediaan
sembako dan barang penting
lainnya Tahun (n-1) kali
100%

Penyempurnaan
perangkat peraturan,
Kebijakan dan
pelaksanaan
operasionalisasi

Disperindagkop
dan UKM

Pengembangan pasar
dan distribusi barang
produk

jumlah pasar rakyat yang
representatif

Pengembangan pasar
lelang daerah

jumlah fasilitasi yang
dilaksanakan

Peningkatan sistem
dan jaringan
informasi daerah
Sosialisasi
peningkatan
penggunaan produk
dalam negeri

Publikasi Penggunaan
Produk Dalam Negeri

Jumlah pasar
rakyat yang
direvitalisasi setiap
tahun

Meningkatnya
penataan Pasar
yang baik dan
reprenstatif
(Bersih dan
tertata)

Meningkatnya
pasar yang
ditata,
diperbaiki/dibang
un

Jumlah Pasar yang
baik,bersih, dan tertata
dibagi jumlah pasar
yang ada

Menunjang target
pemerintah pusat
yang merevitalisasi
pasar rakyat

Meningkatkan
usulan dana
untuk
pemeliharaan
pasar melalui
dana APBN

Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan dalam
Negeri

Prosentase Revitalisasi
Pasar Rakyat

 Prosentase jumlah Pasar
rakyat yang direvitalisasi
dibagi keseluruhan pasar
rakyat yang ada dikalikan
100%

Pengembangan Pasar
dan Distribusi
barang/Produk

Jumlah Pembangunan
Pasar Rakyat

Disperindagkop
dan UKM

PDRB sektor
Perdagangan

Meningkatkan
kontribusi

pada   sektor
Perindustrian,
Perdagangan
Koperasi dan

UKM

Jumlah pasar
rakyat yang
direvitalisasi setiap
tahun

Meningkatnya
penataan Pasar
yang baik dan
reprenstatif
(Bersih dan
tertata)

Meningkatnya
pasar yang
ditata,
diperbaiki/dibang
un

Jumlah Pasar yang
baik,bersih, dan tertata
dibagi jumlah pasar
yang ada

Menunjang target
pemerintah pusat
yang merevitalisasi
pasar rakyat

Meningkatkan
usulan dana
untuk
pemeliharaan
pasar melalui
dana APBN

Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan dalam
Negeri

Prosentase Revitalisasi
Pasar Rakyat

 Prosentase jumlah Pasar
rakyat yang direvitalisasi
dibagi keseluruhan pasar
rakyat yang ada dikalikan
100%

Pengembangan Pasar
dan Distribusi
barang/Produk

Jumlah Pembangunan
Pasar Rakyat

Disperindagkop
dan UKM

PDRB sektor
Perdagangan

Meningkatkan
kontribusi

pada   sektor
Perindustrian,
Perdagangan
Koperasi dan

UKM
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Meningkaktan
Kualitas
Pelayanan dan
menwujudkan
Pasar yang baik
dan reprenstatif
(Bersih dan
tertata)

Meningkatkan
Pendapatan
Retribusi Daerah

Jumlah Pendapatan
dibagi target
pendapatan kali 100%

Meningkatkan
sarana dan
prasarana Pasar
Rakyat

Meningkatkan
PAD retribusi
Daerah

Prosentase Capaian
target Pendapatan Asli
Daerah melalui
Retribusi Pelayanan
Pasar

Jumlah Realisasi retribusi
Pelayanan Pasar Tahun (n)
dibagi Jumlah Target
Retribusi Pelayanan Pasar
Tahun (n) kali 100%

Penyempurnaan
Perangkat Peraturan,
kebijakan dan
Pelaksanaan
Operasional

Jumlah tenaga
pemungut/penarik
retribusi/keamanan untuk
meningkatkan
pendapatan daerah

Disperindagkop
dan UKM

Meningkaktan
Kualitas
Pelayanan dan
menwujudkan
Pasar yang baik
dan reprenstatif
(Bersih dan
tertata)

Peningkatan
penataan PKL

Program Pembinaan
Pdagang Kakilima
dan asongan

Prosentase PKL yang
ditata dan direlokasi

Jumlah PKL yang direlokasi
dibagi jumlah PKL yang ada
x 100%

 Pembinaan
organisasi pedagang
kaki lima dan
asongan

Jumlah peserta kelompok
pedagang/Paguyupan
yang mengikuti
pembinaan

Disperindagkop
dan UKM

Penyuluhan
peningkatan disiplin
pedagang kakilima
dan asongan

Jumlah pedagang yang
mengikuti penyuluhan
kebersihan ketertipan dan
peraturan retribusi

PDRB sektor
Perdagangan

Meningkatkan
kontribusi

pada   sektor
Perindustrian,
Perdagangan
Koperasi dan

UKM

Penyuluhan
peningkatan disiplin
pedagang kakilima
dan asongan

Jumlah pedagang yang
mengikuti penyuluhan
kebersihan ketertipan dan
peraturan retribusi

Penataan tempat
berusaha  bagi
pedagang kakilima
dan asongan

Jumlah pedagang yang
direlokasi/ditata

Fasilitasi modal usaha
bagi pedagang
kakilima dan asongan

Jumlah Kelompok Usaha
Perdagangan yang
mendapat Bantuan Modal
usaha

Meningkatkan
Pelayanan
dibidang
Industri,
Perdagangan,
Koperasi dan
UKM

Meningkatkan
kualitas
Pelayanan
Publik yang
efektif,
transparan dan
partisipatif

Jumlah pelayanan
selama satu tahun
anggaran

Meningkatkan
Pelayanan
terhadap
masyarakat
pelaku industri,
Perdagangan,
Koperasi dan
UKM

Terfasilitasinya
kebutuhan
Operasional
Sekretariat
Disperindagkop
dan UKM

Jumlah kebutuhan
sarana operasional
selama satu tahun

Meningkatkan
Pelayanan Publik
dengan
meningkatkan
sarana dan
Prasarana
penunjang

 Mempersiapkan
sarana prasarana
dengan efektif
efisien

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Prosentase
Penyelesaian
administrasi  dan
keperluan perkantoran
selama 1 tahun

Jumlah Penyelesaian per
bulan dibagi 12 bulan kali
100

Jasa surat
menyurat  dan
pemenuhan
kebutuhan Meterai

Jumlah surat masuk dan
keluar

Disperindagkop
dan UKM

Prosentase pemenuhan
kebutuhan komunikasi,
sumberdaya air, listrik
gedung kantor dan
Pasar Daerah

Jumlah kebutuhan jasa
kantor selama bulan
berjalan  dibagi 12 bulan
kali 100%

Jasa komunikasi,
sumberdaya air dan
listrik

Jumlah bulan pebayaran
telepon, air, listrik,
internet (wifi)

Disperindagkop
dan UKM

PDRB sektor
Perdagangan

Meningkatkan
kontribusi

pada   sektor
Perindustrian,
Perdagangan
Koperasi dan

UKM

Prosentase pemenuhan
kebutuhan komunikasi,
sumberdaya air, listrik
gedung kantor dan
Pasar Daerah

Jumlah kebutuhan jasa
kantor selama bulan
berjalan  dibagi 12 bulan
kali 100%

Jasa komunikasi,
sumberdaya air dan
listrik

Jumlah bulan pebayaran
telepon, air, listrik,
internet (wifi)

Disperindagkop
dan UKM



TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN

FORMULASI
INDIKATOR

SASARAN INDIKATOR
SASARAN

FORMULASI
INDIKATOR

KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM

FORMULASI INDIKATOR
PROGRAM

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN DINAS
PENGAMPU

Prosentase penyediaan
jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas /opoerasional

Jumlah kebutuhan  service
dan perpanjangan STNK
selama bulan berjalan dibagi
12 bulan kali 100%

Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perijinan
kendaraan dinas
/operasional

Jumlah kendaraan dinas
yang diservice dan yang
diperpanjang

Disperindagkop
dan UKM

Prosentase pemenuhan
kebutuhan Penyediaan
bahan dan jasa
kebersihan kantor/
rumah dinas/jabatan

Jumlah kebutuhan  bahan
dan jasa kebersihan selama
bulan berjalan dibagi 12
bulan kali 100%

Jasa kebersihan
kantor/ rumah
dinas/jabatan

Jumlah / luas ruangan
yang dibersihkan

Disperindagkop
dan UKM

Terpenuhinya
kebutuhan Alat Tulis
Kantor

Jumlah kebutuhan  bahan
pakai habis selama bulan
berjalan  dibagi 12 bulan
kali 100%

Penyediaan Alat
Tulis Kantor

Jumlah jenis alat tulis Disperindagkop
dan UKM

prosentase pemenuhan
kebutuhan barang
cetak dan
penggandaan

Jumlah tagihan  cetak,
penggandaan dan
dokumentasi per  bulan
dibagi 12 bulan kali 100%

Penyediaan barang
cetak dan
penggandaan

tersedianya barang cetak
dan penggandaan

Disperindagkop
dan UKM

prosentase pemenuhan
kebutuhan barang
cetak dan
penggandaan

Jumlah tagihan  cetak,
penggandaan dan
dokumentasi per  bulan
dibagi 12 bulan kali 100%

Penyediaan barang
cetak dan
penggandaan

tersedianya barang cetak
dan penggandaan

Disperindagkop
dan UKM

prosentase pemenuhan
kebutuhan instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor

Jumlah kebutuhan
penggantian instalasi listrik
selama bulan berjalan
dibagi 12 bulan kali 100%

Penyediaan
Komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
setda

Jumlah Komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor Dan Pasar

Disperindagkop
dan UKM

Prosentase pemenuhan
kebutuhan bacaan dan
peraturan perundang
undangan

Jumlah kebutuhan
perjalanan dinas dalam dan
luar daerah  selama bulan
berjalan  dibagi 12 bulan
kali 100%

Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan

Jumlah bahan bacaan Disperindagkop
dan UKM

Prosentase pemenuhan
kebutuhan minuman
kantor dan makanan
minuman rapat dinas

Jumlah kebutuhan minuman
kantor dan makanan
minuman rapat dinas selama
bulan berjalan  dibagi 12
bulan kali 100%

Penyediaan
makanan dan
minuman

Jumlah makan dan
minum untuk karyawan
rapat dan tamu

Disperindagkop
dan UKM

Prosentase tersedianya
sarana  rapat
koordinasi dan
konsultasi di dalam
maupun luar daerah

Jumlah kebutuhan minuman
kantor dan makanan
minuman rapat dinas selama
bulan berjalan  dibagi 12
bulan kali 100%

Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
dalam dan luar
daerah

Terfasilitasinya kehadiran
pada rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam
maupun luar daerah

Disperindagkop
dan UKM

Prosentase tersedianya
sarana  rapat
koordinasi dan
konsultasi di dalam
maupun luar daerah

Jumlah kebutuhan minuman
kantor dan makanan
minuman rapat dinas selama
bulan berjalan  dibagi 12
bulan kali 100%

Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
dalam dan luar
daerah

Terfasilitasinya kehadiran
pada rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam
maupun luar daerah

Disperindagkop
dan UKM

 Prosentase
pengelolaan
administrasi keuangan
OPD

Jumlah honorarium yang
dibayarkan selama bulan
berjalan  dibagi 12 bulan
kali 100%

Pengelolaan
Keuangan  OPD

Tersedianya sarana
penunjang pengelolaan
administrasi keuangan
OPD

Disperindagkop
dan UKM



TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN

FORMULASI
INDIKATOR

SASARAN INDIKATOR
SASARAN

FORMULASI
INDIKATOR

KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM

FORMULASI INDIKATOR
PROGRAM

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN DINAS
PENGAMPU

Mewujudkan
pembanguna
n sarana dan
prasarana
aparatur
yang dapat
menunjang
kinerja
aparatur
dinas

Terwujudnya
peningkatan
kuantitas
bangunan
gedung

Meningkatnya
ketersediaan
sarana dan
prasarana yang
menunjang
kinerja aparatur
yang menunjang
kinerja aparatur
dinas

Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
Apoaratur

Prosentase pemenuhan
kebutuhan
perlengkapan  gedung
kantor

Jumlah kebutuhan
perlengkapan  gedung
kantor  selama bulan
berjalan  dibagi 12 bulan
kali 100%

Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor

Jumlah perlengkapan
gedung kantor

Disperindagkop
dan UKM

Prosentase pemenuhan
kebutuhan peralatan
gedung kantor

Jumlah kebutuhan peralatan
gedung kantor selama bulan
berjalan  dibagi 12 bulan
kali 100%

Penyediaan
peralatan rumah
tangga

Jumlah peralatan gedung
kantor

Disperindagkop
dan UKM

Prosentase pemenuhan
Pemeliharaan Gedung
kantor

Jumlah kebutuhan minuman
kantor dan makanan
minuman rapat dinas selama
bulan berjalan  dibagi 12
bulan kali 100%

Pemeliharaan rutin
Berkala Gedung
kantor

Tersedianya sarana untuk
pemeliharaanGedung
kantor

Disperindagkop
dan UKM

Prosentase pemenuhan
Pemeliharaan Gedung
kantor

Jumlah kebutuhan minuman
kantor dan makanan
minuman rapat dinas selama
bulan berjalan  dibagi 12
bulan kali 100%

Pemeliharaan rutin
Berkala Gedung
kantor

Tersedianya sarana untuk
pemeliharaanGedung
kantor

Disperindagkop
dan UKM

Prosentase pemenuhan
Pemeliharaan
Kendaraan
dinas?operasional

Jumlah kebutuhan
Kendaraan dinas operasional
selama bulan berjalan
dibagi 12 bulan kali 100%

Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas
yang dipelihara

Disperindagkop
dan UKM

Prosentase pemenuhan
Pemeliharaan
Perlengkapan Gedung
kantor

Jumlah kebutuhan
Pemeliharaan Perlengkapan
Gedung kantor selama bulan
berjalan  dibagi 12 bulan
kali 100%

Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor

Jumlah gedung kantor
yang dipelihara

Disperindagkop
dan UKM

Prosentase pemenuhan
Pemeliharaan
Peralatan Gedung
kantor

Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor

Jumlah peralatan gedung
kantor yang dipelihara

Disperindagkop
dan UKM

Prosentase pemenuhan
Pemeliharaan
Meubelair kantor

Pemeliharaan
rutin/berkala
mebelair

Jumlah meubelair yang
dipelihara

Disperindagkop
dan UKM

Mewujudkan
Karakter ASN
yang disiplin
dan serasi

Terwujudnya
Kinerja Pegawai
yang disiplin
dan mempunyai
rasa kesatuan

Meningkatkan
kesejahteraan
Pegawai

Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur

Prosentase pemenuhan
kebutuhan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian
(stel) karyawan dibagi
jumlah yang diserahkan
karyawan kali 100%

Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya

Jumlah Pakaian dinas Disperindagkop
dan UKM

Mewujudkan
Karakter ASN
yang disiplin
dan serasi

Terwujudnya
Kinerja Pegawai
yang disiplin
dan mempunyai
rasa kesatuan

Meningkatkan
kesejahteraan
Pegawai

Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur

Prosentase pemenuhan
kebutuhan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian
(stel) karyawan dibagi
jumlah yang diserahkan
karyawan kali 100%

Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya

Jumlah Pakaian dinas Disperindagkop
dan UKM



TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN

FORMULASI
INDIKATOR

SASARAN INDIKATOR
SASARAN

FORMULASI
INDIKATOR

KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM

FORMULASI INDIKATOR
PROGRAM

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN DINAS
PENGAMPU

Terwujudnya
Pelaporan
Kinerja dan
Laporan
Keuangan
akhir tahun
yang baik
transparan
dan akurat

 Tersedianya
pelaporan
kinerja yang
dapat
dihandalkan dan
akuntabel

 Meningkatkan
tertib
administrasi
keuangan dan
kinerja SKPD

Program
Peningkatan
Pengembangan
sistem pelaporan
Capaian kinerja
dan keuangan

Prosentase pembuatan
laporan kinerja
keuangan dan capaian
kinerja OPD

Jumlah Pembuatan
Pelaporan yang dibuat dibagi
jumlah yang harus
dilaporkan kali 100%

Terlaksananya
Penyusunan
Laporan Capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
OPD

Jumlah Dokumen
Pelaporan

Disperindagkop
dan UKM

Batang ,   Aguatus 2018
Kepala Disperindagkop dan UKM

Kabupaten Batang

M. ISNANTO, SE.MMM. ISNANTO, SE.MM
NIP.105908121980031010




















