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PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Raya Kediri No. 18 Blitar

Kedudukan domisili dan alamat lengkap Jl. Raya Kediri No. 18 Blitar Telp. (0342) 813558 Blitar

Visi dan Misi Visi :
Terwujudnya terwujudnya Masyarakat Kabupaten Blitar yang sejahtera, religius dan berkeadilan "

Misi :
Meningkatkan aktifitas ekonomi regional berbasis potensi lokal (pertanian+perkebunan) dengan pemberdayaan IKM melalui pembinaan ketrampilan 
diversifikasi produk, mutu produk, kewirausahaan dengan berorientasi ke masa depan lebih baik serta mampu bertahan dalam setiap kesempatan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar merupakan salah satu Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan 
Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

2 3

Informasi Tentang Profil Badan Publik

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No. Jenis Informasi Ringkasan Informasi Penanggung Jawab 
Pembuatan Informasi

Waktu dan 
Tempat 

Pembuatan 
Informasi

Bentuk 
Informasi 

yang 
Tersedia

Wajib Diumumkan
Jangka 
Waktu 

Penyimpanan

Menciptakan iklim usaha yang kondusif dilaksanakan melalui program penataan struktur industri, pengembangan sentra dan sosialisasi peraturan 
perundangan.
Menciptakan iklim perdagangan yang kondusif dengan melaksanakan upaya regulasi bidang perdagangan, pembinaan pedagang, perlindungan 
konsumen, promosi perdagangan, perlindungan dan pengembangan pasar tradisional.
Pemberdayaan BUMD sebagai aset pemerintah Kabupaten Blitar dengan melaksanakan pembinaan & pendampingan BUMD, menyusun 
penyertaan modal, sosialisasi Perda/Ranperda BUMD hingga upaya meningkatnya aset BUMD.
Terciptanya Pelayanan Prima terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
Menciptakan situasi yang kondusif dalam mengelola pasar untuk mendukung tercapainya target PAD dan Pembangunan Kabupaten Blitar 
khususnya di bidang Pasar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:
1. Bagian Sekretariat:
A. Sekretaris mempunyai tugas dan Fungsi sebagai berikut:
a Tugas :
Tugas dari Sekretaris membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program monitoring, evaluasi dan 
penyusunan program, menyelenggarakan penatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum memberikan pelayanan 
administrasi kepada semua unit kerja dilingkungan dinas.
b Fungsi:
1.   Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas ;
2. Pemantauan dan evaluasi hasi kerja dinas
3. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja dinas
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang pada dinas
5. Pengelolaan ketatausahaan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan
6. Pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada dinas 
7. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai
8. Pengelolaan administrasi keungan dan gaji pegawai
9. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor
10. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi dilingkungan dinas
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
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D. Sub Bagian Umum
a. Tugas :
Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang-barang inventaris serta laporan berkala.
b. Fungsi ;
1.   Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas
2. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan
3. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan
4. Penyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang pengadaan peralatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas.
5. Pelaksanaan penertiban pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya.
6. Penyusunan laporan tahunan ttg barang inventarisasi kantor
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

B. Subag Penyusunan Program mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a Tugas:
Menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program dinas, Monitoring dan Evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan.
b Fungsi :
1.    Pengumpulan bahan dan penganalisaan data guna penyusunan rencana kegiatan dan Program kerja Dinas
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Dinas
3. Penghimpunan dan penganalisaan data guna penyajian informasi tentang perindustrian dan perdagangan 
4. Penganalisaan hasil pelaksanaan hasil program dinas
5. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil kerja dinas
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yng diberkan oleh sekretaris
C. Sub Bagian Keuangan
a Tugas :
Melakukan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan, dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
pengelolaan keuangan dinas.
b Fungsi
1.    Penghipunan data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan dinas
2. Pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
3. Pelaksanaan penyusunan penatausahaan verifikasi, dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran
4. Pelaksanaan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor.
5. Pelaksanaan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan serta pelaporan keuangan
6. Pelaksanaan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung.
7. Pelaksanaan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi pembayaran keuangan dan 
perkembangan realisasi pencairan anggaran
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
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C. Seksi Sarana dan Prasarana Perindustrian
a. Tugas :
- Merumuskan kebijakan dan program kerja terkait sarana dan prasarana perindustrian
- Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petujuk teknis pembinaan dan fasilitasi terkait pemanfaatan saran dan prasarana 
perindustrian
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terkait dengan sarana dan prasarana perindustrian
- Meningkatkan kemitraan antar industri kecil dengan industri menengah dan besar terkait dengan sarana dan prasana perindustrian 
- Melaksanakan upaya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perindustrian
- Melaksanakan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana perindustrian
- Menyiapkan usulan-usulan pembangunan terkkait dengan sarana & prasarana penunjang dibidang perindustrian
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian

2. Bidang Perindustrian
A. Kabid Perindustrian mempunyai tugas dan fungsi sebagai beriku:
a Tugas :
Membatu kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang perindustrian yang meliputi pengembangan industri sarana 
dan prasarana perindustrian serta pembinaan dan pengendalian perindustrian.
b Fungsi:
1. Pengumpulan bahan dan data guna perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perindustrian 
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang perindustrian
3. Pelaksanaan pembinaan pengembangan dan pengawasan kelembagaan dibudang industri
4. Pemberian pertimbangan teknis terkait perijinan dibidang perijinan
5. Peningkatan pengembangan dan pemberdayaan investasi dan industri
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan perindustrian 
7. peningkatan kerja antar sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya 
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas
B. Seksi Pengembangan Industri mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Tugas : 
- Merumuskan kebijakan dan program dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan perindustrian.
- Melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan perindustrian 
- Memberikan fasilitas dan pembinaan dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan perindustrian
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan perindustrian
- Melaksanakan kegiatan promosi dan informasi tentang peluang investasi  dibidang perindustrian
- Memberikan rekomendasi terkait penerbitan ijin dibidang perindustrian
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perindustrian

D. Seksi Pembinaan dan Pengendalian 
Tugas :
- Menghipun data dan peraturan perundang-undangan guna menyusun pedoman & petunjuk teknis pembinaan & pengendalian dibidang perindustrian
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang perindustrian sesuai kewenangan skala kanupaten Blitar
- Melaksanakan pengkajian identifikasi dan inventarisasi guna pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dibidang perindustrian
- Melaksanakan pengkajian dan penelitian tentang peluang investasi dibidang perindustrian 
- Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit atau instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengendalian perindustrian 
- Memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pelaku industri
- Memberikan pembinaan dan fasilitasi kepada pengusaha perindustrian tentang berbagai ketentuan perindustrian
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang perindustrian
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C. Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen mepunyai tugas sebagai berikut:
Tugas :
- Mengumpulkan bahan dan analisa data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kegiatan dibidang distribusi dan perlindungsn konsumen
- Merumuskan dan Melaksanakan kebijakan teknis dibidang distribusi dan perlindungan konsumen 

B. Seksi Bina Usaha dan Promosi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
Tugas :
- Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Bina usaha dan promosi perdagangan
- Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Bina Usaha   dan promosi perdagangan
- Melaksanakan usaha dan kegiatan promosi informasi penerangan tentang peluang investasi yang efektif bagi dunia usaha 
- Melaksanakan pengkajian indentifikasi potensi yang ada di daerah guna penyusunan profile investasi di daerah
- Menghimpun bahan dan pengelolaan data untuk penyusunan profile proyek komoditi yang dapat bersaing
- Meningkatkan keitraan antar pedagang kecil menengah dan besar
- Melaksakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan

3. Bidang Perdagangan
A. Kabid Perdagangan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
a Tugas  :
Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemetintahab dibidang Perdagangan yang meliputi Bina usaha dan Promosi dan 
distribusi dan Perlindungan konsumen serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor impor.
b Fungsi :
1. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan 
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang perdagangan 
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan atau asosiasi dunia perdagangan
4. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan dibidang perdaganagan
5. Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok dan ekspor impor 
6. penyelenggaraan kegiatan promosi dibidang usaha perdagangan
7. Pelakasanaan kegiatan kemetrologian dan pengawasan penerapan standart dibidang perdagangan serta perlindusngan konsumen
8. Pelaksanaan pengumpulan analisis dan desiminasi data serta pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan pasar dalam rangka penyediaan 
informasi pasar dan Stabilisasi harga
9. Pelaksanaan fasilitasi operasional badan penyelesaian sengketa konsumen ( BPSK)
10. Pemberian pertimbangan teknis perijinan dibidang perdagangan 
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepla Dinas

D. Seksi Pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor impor mempunyai tugas sebagai beriku :
Tugas :
- Mengumpulkan bahan guna perumusan kebijakan ekspor
- Menyiapkan bahan koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor
- Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan dan pelaporan penertiban API (Angka Pengenal Importir)
- Melaksanakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri 
- Melaksanakan monitoring dan fasilitasi kegiatan ekspor impor 
- Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan pengembangan perdagangan
- Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang perdagangan 

- Melaksanakan koodinasi dan kerjasama dengan asosiasi dunia usaha
- Melaksanakan pembinaan pengembangan dan pengawasan kelembagaan dibidang perdagangan
- Melaksanakan fasilitasi permodalan dan pelatihan teknis menejemen dibidang perdagangan 
- Melaksanakan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok dan ekspor impor 
- Melaksanakan kemetrologian dan pengawasan penetapan standar perdaganagn dan perlindungan 
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga konsumen dan instansi terkait lainnya dalam rangka perlindungan konsumen
- Melaksanakan sosialisasi Undang-undang perlindungan konsumen
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4. Bidang BUMD mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
A. Kabid BUMD
a Tugas :
Membatu kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pengembangan dan pengendalian BUMD
b Fungsi :
1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pengembangan dan pengendalian BUMD
2. Pelaksanaan pembinaan penilaian dan evaluasi permasalahan dibidang BUMD
3. Pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka perkembangan dan pengawasan BUMD
4. Pemberian persetujuan atau pertimbangan teknis perijinan dibidang Pengembangan dan Pengendalian BUMD
5. Pelaksanaan Penyertaan modal 
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberika oleh kepala dinas.

B. Seksi Pengendalian dan Pengawasan BUMD
Tugas: 
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan umum dibidang pengembangan dan pengendalian  BUMD
- Menyiapkan bahan dan menganalisa data guna pertimbangan penetapan kebijakan umum dibidang pengembangan dan Pengendalian BUMD
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian BUMD 
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi guna penyusunan laporan dibidang pengembangan dan pengendalian BUMD
- Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka perkembangan dan pengawasan BUMD
- Melaksanakan Tugas-tuga lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian BUMD
C. Seksi Bina Usaha, Investasi Permodalan dan sarana prasarana BUMD Mempunyai Tugas sebagai berikut:
Tugas :
- Menyiapkan bahan guna penyusunan rencana kegiatan terkait dengan bina usaha investasi permodalan dan sarana prasarana BUMD
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal 
- Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan umum dibidang Bina Usaha investasi permodalan dan sarana prasarana BUMD
- Menghimpun bahan dalam rangka Perumusan dan pelaksanaan pembinaan teknis dibidang bina usaha investasi permodalan dan saran prasarana 
BUMD
- Memberikan pertimbangan teknis dan rekomendasi perijinan dibidang BUMD
- Melaksanakan pendataan dan inventarisasi sarana  prasarana BUMD 
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberkan oleh Kepala Bidang pengembangan dan pengendalian BUMD

C. Seksi Bina Usaha, Investasi Permodalan dan sarana prasarana BUMD Mempunyai Tugas sebagai berikut:
Tugas :
- Menyiapkan bahan guna penyusunan rencana kegiatan terkait dengan bina usaha investasi permodalan dan sarana prasarana BUMD- Menyiapkan bahan guna penyusunan rencana kegiatan terkait dengan bina usaha investasi permodalan dan sarana prasarana BUMD
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal 
- Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan umum dibidang Bina Usaha investasi permodalan dan sarana prasarana BUMD
- Menghimpun bahan dalam rangka Perumusan dan pelaksanaan pembinaan teknis dibidang bina usaha investasi permodalan dan saran prasarana 
BUMD
- Memberikan pertimbangan teknis dan rekomendasi perijinan dibidang BUMD
- Melaksanakan pendataan dan inventarisasi sarana  prasarana BUMD 
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberkan oleh Kepala Bidang pengembangan dan pengendalian BUMD
D. Seksi Sumber Daya Manusia
Tugas :
- Menghimpun bahan penyusunan rencana kegiatan terkait dengan Sumber daya manusia.
- Menyiapkan bahan guna penyelenggaraan pelatihan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia BUMD
- Menyiapkan bahan dan data personil/karyawan BUMD 
- Menyiapakan bahan usulan penambahan personil BUMD
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap karyawan BUMD
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian BUMD
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B. Seksi Pendapatan
Tugas: 
- Penyiapan dan pengelolaan guna penyusunan rencana pengolahan pasar dan pedagang lainnya.
- Pelaksanaan pelayan, penetapan perijinan serta penyusunan dan pembuatan daftar induk wajib retribusi pasar.
- Pelaksanaan pencatatan pembayaran dan pelaporan dari wajib retribusi pasar.
- Pelaksanaan penagihan retribusi pasar.
- Menghimpun, mencatat data obyek dan subyek retribusi pasar serta menerbitkan SPTRD.
- Memungut, menagih, menyetorkan, membukukan dan melaporkan administrasi pasar.
- Membina dan meningkatkan pendapatan pasar.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya.
C. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
Tugas: 
- Menyiapkan bahan data guna penyusunan rencana peningkatan dan pembangunan pasar.
- Pelaksanaan rencana kegiatan pengadaan sarana, perbaikan, perawatan, dan pemeliharaan sarana prasarana pasar.
- Mengadakan inventarisasi data sarana prasarana pasar guna penyusunan kebutuahan sarana prasarana pasar.
- Melakukan pengembangan, peningkatan, dan pembangunan pasar.

5. Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
A. Kabid Pengelolaan Pasar
a Tugas :
Membatu kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan, Penataan, Pengawasan dan Pengendalian 
pasar dan pedagang lainnya dalam daerah Kabupaten.
b Fungsi :
1. Penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan kebijaksanaan teknis serta pemberdayaan pengembangan pengelolaan pasar dan pedagang 
lainnya.
2. Pelaksanaan pelayanan penetapan perijinan serta penyusunan dan pembuatan Daftar Induk Wajib Retribusi Pasar.
3. Pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, penataan, pengawasan dan pengendalian bidang pasar dan pedagang lainnya.
4. Pelaksanaan pencatatan pembayaran dan pelaporan dari Wajib Retribusi Pasar.
5. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaporan pengembangan pasar.
6. Pengadaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasana pasar.
7. Pelaksanaan pengihan retribusi pasar.
8. Pelaksanaan hubungan kerjasama dalam pembinaan pengembangan pasar dan pedagang lainnya.
9.  Penyusunan rencana kegiatan pembinaan terhadap pemungutan, pemeliharaan, ketertiban dan kebersihan pasar.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- Melakukan pengembangan, peningkatan, dan pembangunan pasar.
- Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Seksi Pemeliharaan
Tugas: 
- Melaksanakan pembinaan manajemen pengelolaan pasar dan pedagang lainnya.
- Menyiapkan bahan guna penyusunan rencana pegolahan ketertiban dan kebersihan pasar Kabupaten.
- Melaksanakan pembinaan kebersihan, ketertiban, dan pengamanan pasar dan pedagang jasa pasar lainnya.
- Pengaturan dan penertiban prasarana pasar antara lain kios, los dan fasilitas umum lainnya dilingkungan pasar dan pedagang jasa pasar lainnya.
- Pelaksanaan sosialisasi budaya tertib dan budaya bersih, kepada para pengguna jasa pasar.
- Pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, penataan, pengawasan dan pengendalian para pedagang jasa pasar.
- Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya.
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4

5

6
a. Nama
b. Nomor telepon dan sarana komunikasi yang dapat dihubungi
c. Alamat unit/satuan kerja pejabat
d. Laporan harta kekayaan bagi yang wajib melaksanakannya
e. Latar belakang pendidikan
f. Penghargaan yang pernah diterima

B

1 1. Masing-masing Blitar, Dokumen V 1 th
kegiatan, jadwal pelaksanaan program/kegiatan, anggaran 2. Kepala Bidang Awal Tahun

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dra. Karsiyatin, MM

Program Pengelolaan pasar daerah
Program Pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
Program Pengembangan industri kecil dan menengah
Program Peningkatan kemampuan teknologi industri

Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari: 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat meliputi a. Sub Bagian Penyusunan Program, b. 
Sub Bagian Keuangan, c. Sub Bagian Umum; 3. Bidang Perindustrian meliputi a. Seksi Pengembangan Industri, b. Seksi Sarana & Prasarana 
Perindustrian, c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian; 4. Bidang Perdagangan meliputi a. Seksi Bina Usaha & Promosi, b. Seksi Distribusi & 
Perlindungan Konsumen, c. Seksi Pengembangan perdagangan dalam negeri & ekspor impor; 5. Bidang Pengelolaan Pasar meliputi a. Seksi 
Pendapatan, b. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana, c. Seksi Pemeliharaan;  6. Bidang Pengembangan & Pengendalian BUMDmeliputi a. Seksi 
Pengendalian dan pengawasan BUMD, b. Seksi Bina Usaha, Investasi, Permodalan & Sarana Prasarana BUMD, d. Seksi Sumber Daya Manusia

 program/kegiatan Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Nama program/kegiatan, target dan/atau capaian program dan Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD

Gambaran umum satuan kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Profil singkat pejabat struktural

Informasi Tentang Program dan Kegiatan yang Sedang Dijalankan Oleh Badan 
Publik

S2

Jl. Raya Kediri No. 18 Blitar

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPerlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan

12.

C - - - - - - -

a. Pengumuman penerimaan pegawai
b. Pengumuman tata cara pendaftaran
c. Biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan pegawai
d. Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan 

seleksi dan kualifikasi
e. Komponen dan standar nilai kelulusan

D

1 Kasubbag Keuangan Desember Buku Lap. V 1 th
Akhir Tahun

Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas

Informasi tentang laporan keuangan yang sekurang - 
kurangnya meliputi : Rencana dan Laporan Realisasi

Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan dalam Buku Laporan Akhir Tahun

Program Penataan struktur industri

Ringkasan informasi tentang kinerja dalam Badan Publik berupa narasi tentang 
realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya

Informasi tentang penerimaan calon pegawai Badan Publik Negara yang 
meliputi :

Nihil
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E - - - - - - -

a. Daftar rancangan dan tahap perumusan bagi peraturan, keputusan, 
dan/atau ketetapan yang sedang dalam proses pembuatan

F Sek Din Dokumen - V - -

G Panitia Pengadaan LPSE Elektronik Sesuai jadwal

H - - - - - - -

I - - - - - - -

J - - - - - - -

K - - - - - - -

L - - - - - - -

M Dinas Perindag Blitar Dokumen V Sampai ada 
perubahan

Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan badan publik -

Informasi tentang bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar 
kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror

Nihil

Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh 
masyarakat

Nihil

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau 
pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat badan publik maupun pihak 
yang mendapat izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan

Kotak pengaduan atau melalui website Dinas Perindustrian dan Perdagangan via E-mail: dinas.perindag@blitarkab.go.id

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur keadaan darurat di 
setiap kantor badan publik

Nihil

Informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan industri atau 
teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dll

Nihil

Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena 
faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemic, wabah, kejadian luar biasa

Nihil

Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntasi yang 
berlaku, Daftar Aset dan investasi

Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa

Informasi tentang peraturan dan atau keputusan yang mengikat publik yang 
dikeluarkan oleh badan publik sekurang - kurangnya terdiri dari :

Nihil

RUPBJ dan Pengumuman lainnya

perubahan

N - - - - - - -

O - - - - - - -

P - - - -

Q - - - - - - -

R - - - - - - -

S - - - - - -

T

-Peraturan, keputusan atau kebijakan yang telah diterbitkan

Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Personil dan Keuangan

Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan Nihil

-

Masukan - masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau 
kebijakan tersebut

Nihil

Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang Nihil

Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan dan kebijakan

Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan Nihil
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Penyimpanan

1 Dokumen

2 - - - - - - -

3 Sek Din Awal Tahun Dokumen V 1 th

4 A. Elektronik 1 tahun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan (TP2M) Yang Diawasi Menurut Kecamatan

Bidang Industri
Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi Industri Kecil Menurut Status Usaha

 Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga Dirinci Menurut Jenis Industri dan Kecamatan
Banyaknya Industri Besar dan Sedang Yang Aktif
Perusahaan Industri Besar & Sedang Menurut Sub Sektor Industri

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Januari-Desember 
Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menurut Kecamatan
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menurut Klasifikasi Usaha Januari-Desember

Bidang Perdagangan

Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit 
pelaksana teknis serta laporan keuangannya

Ada DPA

Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik

Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi personil dan keuangan

Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Gula Kelapa Dirinci Menurut Sentra/Non Sentra dan Kecamatan
Jumlah Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga Menurut Jenis Industri

Pedoman Pengelolaan Organisasi berdasarkan Himpunan Keputusan Bupati Blitar Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar; Pedoman Administrasi Personil adalah Keputusan Gubernure Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur No. 
274 Tahun 1991 dan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur Tanggal 27 Juni 1991 No. 870/14103/042/1991 tentang Mekanisme 
laporan, Formulir Laporan Buku Tata Usaha Kepegawaian dan Tata naskah Kepegawaian; Pedoman Pengelolaan Keuangan Perbup No. 2 tahun 2013 
tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Blitar

Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi Industri Kecil Menurut Kelompok Industri dan Status Usaha
Jumlah Uint Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi Industri Kecil Menurut Status Usaha dan Kecamatan
Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja Pada Potensi Sentra Industri Kecil Menurut Kecamatan

Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karier atau 
posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima

Nihil

Perkembangan Pemegang Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
Jumlah Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum, Tangki Ukur Mobil, Timbangan Lantai Yang Telah Ditera Ulang 
Jumlah Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan Lainnya Yang Ditera Ulang

7.
8.
9.
10.

5 1. Panitia Pengadaan 
Barang/Jasa

V Sampai adanya 
perubahan

6 - - - - - - -

7 Bidang Terkait V 1 th

8 Kadin Simbada Lap. Tahunan Semester

9 Sek Din

Surat menyurat pimpinan atau pejabat badan publik Nihil

Syarat - syarat perijinan, ijin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut 
dokumen pendukungnya

Tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan (TP2M) Yang Diawasi Menurut Kecamatan
Daftar Nama Alamat Usaha Akomodasi
Daftar Nama Alamat Obyek Wisata
Pengunjung Kolam Renang Penataran Di Kabupaten Blitar

Rencana strategis dan rencana kerja badan publik

Data perbendaharaan atau inventaris Inventarisasi barang melalui Simbada dalam bentuk: Kib A = Tanah; Kib B = Peralatan dan Mesin; Kib C = Gedung dan Bangunan; Kib D = Jalan, 
Irigasi, dan Jaringan; Kib E = Aset lainnya

Surat - surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya Kontrak dengan Pihak ke 3

Program dan Kegiatan SKPD selama 5 tahun

-
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10 Sub Bag Umum Setiap hari 5 th

11 - - - - - - -

12 - - - - - - -

13
a. Nomor
b. Ringkasan isi informasi
c. Pejabat/unit satuan yang menguasai informasi
d. Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi
e. Waktu dan tempat pembuatan informasi
f. Bentuk informasi yang tersedia
g. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

Daftar serta hasil - hasil penelitian yang dilakukan Nihil

Agenda kerja pimpinan satuan kerja Agenda surat-menyurat

Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam 
pengawasan internal serta laporan penindakannya

Daftar Informasi Publik, yang sekurang - kurangnya memuat : Belum Tersedia

Nihil

Blitar,         Januari 2014
Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Selaku PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar

Dra. KARSIYATIN, MM
Pembina

NIP. 19590910 198403 2 011

Mengetahui,
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Selaku  Atasan PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar

Drs. MOLAN, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19580922 198503 1 011
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