INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MOJOKERTO
NAMA SKPD

: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TUGAS

:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan menyelenggarakan urusan perindustrian dan perdagangan.
FUNGSI

:

a. Merekomendasi penerbitan izin di bidang perindustrian dan perdagangan;
b. Mengkoordinasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, aspek manajemen, permodalan dan pemasaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang
industri;
c. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan;
d. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;
e. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
f.

Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting;

g. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar;
h. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan;
i.

Pengawasan pupuk dan pestisida;

j.

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;

k. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pa,eran dagang internasional, nasional, regional, dan lokal;
l.

Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk dalam negeri;

m. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan atau melalui kerjasama dengan kabupaten/kota lain;
n. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
o. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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