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VISI DAN MISI SUMATERA SELATAN 

 

B. Misi 
 Mengembangkan dan membina serta memfasilitasi pembentukan 

Sumber Daya Manusia (SDM) Sumatera Selatan yang Kreatif, 

Produktif, Inovatif dan Peduli melalui semua jalur dan jenjang 

pendidikan, baik formal maupun non formal 

 Membangun pertanian pangan dan perkebunan berskala teknis dan 

ekonomis dengan infrastruktur yang cukup dan penerapan teknologi 

tepat guna 

 Mendayagunakan Sumber Daya Pertambangan dan Energi Fosil (Fosil 

dan Terbarukan) dengan cerdas, arif dan bijaksana demi kepentingan 

masyarakat luas 

 Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya 

saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang 

proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu, hilir serta 

industri kecil menengah besar 

A. Visi 

“ Sumatera Selatan sejahtera dan terdepan bersama masyarakat 

  cerdas yang berbudaya “ 



 Membangun dan menumbuh kembangkan pusat-pusat 

inovasi yang berbasis pada perguruan tinggi dan 

lembaga penelitian untuk meningkatkan nilai tambah 

dan produktivitas sektor ekonomi berkelanjutan 

 Meningkatkan dan memeratakan pembangunan 

menuju kesejahteraan yang bermartabat 

 Membangun dan memperkuat jejaring kerjasama 

ekonomi (Industri, Perdagangan) dan kelembagaan 

(Regional, Nasional dan Internasional) 

 Membangun pemerintahan yang amanah (demokratis, 

berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab serta 

akuntabel) 

 Mengembangkan dan membina budaya daerah yang 

berakar pada nilai-nilai luhur “Simbur Cahaya” 

 Membina toleransi dan keserasian dalam kehidupan 

beragama 



VISI DAN MISI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 2013 - 2018 

 

A. Visi 
 “MEMBANGUN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SUMATERA SELATAN YANG 

BERDAYA SAING” 
 

B. Misi 
   1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Industri dan 

Perdagangan. 
   2. Meningkatkan Efisiensi Perdagangan Barang/Jasa dan 

Perlindungan Konsumen. 
   3. Meningkatkan Ekspor dan Mengendalikan Impor. 
   4. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur dan 

Pelaku Usaha 
   5. Meningkatkan Koordinasi dalam Pembinaan dan 

Pengembangan Indag. 
 



Standardisasi Industri Kecil dan Menengah  
di Sumatera Selatan 

Sampai saat sebagian besar IKM Sumsel belum menerapkan 
bahkan ada yang belum mengetahui tentang standardisasi. 
Dengan demikian produk-produk yang dihasilkan belum memiliki 
standar kualitas yang diakui secara resmi pada tingkat nasional. 
Hal ini karenakan  ; 

 1. kurangnya sosialisasi dari instansi terkait,  

 2. kompleksnya tahapan yang harus dilalui, 

 3. mahalnyabiaya untuk mendapatkan sertifikat  standardisasi. 

 

 



Fungsi Standardisasi 

• Standarisasi dapat dijadikan acuan bagi pelaku usaha dan 
membentuk persaingan pasar yang transparan.  

• Standarisasi dapat meningkatkan efisiensi pasar dan 
melancarkan perdagangan internasional.  

• Standarisasi dapat dijadikan solusi seiring dengan 
meningkatnya kepastian dan efisiensi transaksi. 



Manfaat Penerapan Standardisasi 

• Standardisasi (SNI) merupakan salah satu bentuk jaminan 
kualitas  tingkat Nasional yang diakui secara resmi oleh 
pemerintah.    

•  SNI merupakan faktor kunci dalam peningkatan daya saing 
yang memiliki pengaruh besar dalam persaingan usaha 
sehingga dapat bersaing dan diterima konsumen secara luas 
dalam pasar, baik pada pasar nasional maupun pasar 
internasional 

•  Dengan penerapan standardisasi (SNI), kualitas produk dapat 
senantiasa dijaga sesuai dengan standar yang ada bahkan 
dikembangkan menjadi lebih baik. 



Tantangan Dalam Penerapan Standardisasi 

• Sosialisasi tentang pentingnya standardisasi masih kurang 

• Tantangan penerapan untuk produk IKM yang jumlahnya 
puluhan ribu 

• Pemberian tanda SNI pada produk yang telah memenuhi 
standar walaupun standar produk tertentu masih belum ada 

    Contoh ; standardisasi untuk pupuk oraganik 

• Kalangan industri kecil belum benar-benar siap dengan 
penerapan Standardisasi (SNI). 

• Informasi mengenai kriteria-kriteria standar pun belum 
benar-benar dipahami oleh aparat dan pelaku usaha kecil dan 
menengah.  

• Diperlukan investasi atau modal yang tak sedikit untuk 
mencapai standardisasi produk. 



Permasalahan Dalam Penerapan Standardisasi 

Dengan demikian pemberlakuan standardisasi  (SNI  
wajib) perlu dilakukan secara berhati-hati untuk 
menghindarkan sejumlah dampak sebagai berikut:  
1. menghambat persaingan yang sehat; 
2. menghambat inovasi; dan  
3.  menghambat perkembangan UKM. 



Penerapan Standardisasi 

• Pengembangan dan penerapan standardisasi bagi suatu produk tidak 
boleh ditujukan untuk atau berdampak menimbulkan hambatan 
perdagangan.  

• Penerapan standardisasi  nasional diupayakan untuk : 

      1.  mengacu dan tidak menduplikasi standar internasional,  

      2. memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk 
memberikan tanggapan dan masukan, 

3. dipublikasikan melalui media yang dapat diakses secara luas.  

 

Apabila perbedaan dengan standar internasional tidak dapat dihindarkan 
untuk tujuan yang sah, maka perbedaannya harus dengan mudah diketahui 
dan lembaga standar nasional harus bersedia memberikan penjelasan kepada 
semua pihak yang memerlukan, mengapa perbedaan tersebut diterapkan. 



PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL 

 

• Tujuan program ini adalah meningkatkan daya saing produk 
nasional, memperlancar arus barang dan jasa, dan menjadi 
sarana untuk melindungi industri dan konsumen dalam 
negeri, serta mengembangkan kerjasama antar negara dalam 
kerangka saling pengakuan (mutual recoqnition) baik bilateral 
maupun multilateral.  

• Sasaran programnya adalah meningkatnya penyusunan dan 
penerapan standardisasi (SNI), meningkatnya kapasitas 
kelembagaan infrastruktur standardisasi, dan meningkatnya 
kerjasama standardisasi baik bilateral maupun multilateral, 
terutama ke negara tujuan ekspor utama. 

 



PENINGKATAN STANDARDISASI PRODUK INDUSTRI 

• Kementerian Perindustrian guna meningkatkan standardisasi 
produk industri telah memprioritaskan penerapan standar 
nasional Indonesia (SNI) untuk produk Industri Kecil dan 
Menengah (IKM) guna meningkatkan daya saing produk   
dalam rangka implementasi pasar bebas Asean (Masyarakat 
Ekonomi ASEAN) akhir 2015. 

• Langkah yang menjadi perhatian dan telah dilakukan dalam 
meningkatkan daya saing  produk industri kecil dan menengah 
adalah : 

     -  penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) 

     -  penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 



Kebijakan Kementrian Perindustrian  Dalam 
Penerapan SNI 

 

• Standardisasi produk tidak hanya dilihat dari SNI, melainkan 
dari kualitas barangnya. SNI wajib untuk IKM menjadi 
prioritas, karena menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA 
2015).  

• Penerapan terutama pada semua produk  yang berkaitan 
dengan keselamatan, kesehatan, keamanan manusia dan 
lingkungannya. 

• Pemetaan produk IKM yang lebih dahulu diselamatkan untuk 
diusulkan menjadi SNI wajib seperti  mainan anak, helm dan 
pakaian. 
 

 



Program Kementrian Perindustrian  Dalam 
Penerapan SNI 

• Program klasterisasi standar,  dimana  sendiri-sendiri IKM tidak sendiri-
sendiri menerapkan SNI, melainkan berkelompok.  

      Misalnya, nanti dikelompokkan menjadi 10 atau 20 IKM dalam satu klaster 
bareng-bareng menuju standar. 

      Target klasterisasi standar adalah melahirkan IKM-IKM yang nantinya 
dapat standar secara berkelompok. Mereka bisa saling membantu dan 
menolong apabila ada kekurangan. 

• Program quick win, artinya siapa yang lebih cepat menerapkan SNI, dia 
akan mendapat juara dan mendapat bantuan biaya SNI. Dia 
mencontohkan jika ada 20 atau 30 IKM yang lebih dulu menerapkan SNI, 
diharapkan pelaku IKM lain turut mengikuti atau tertarik untuk 
mengaplikasikan produknya sesuai standar dalam negeri. 
 

 



Lanjutan 

• Program mengucurkan bantuan dana sebesar Rp22 miliar 
untuk restrukturisasi mesin peralatan Industri Kecil dan 
Menengah (IKM).  

      Restrukturisasi mesin peralatan IKM dimaksudkan untuk 
membantu IKM dalam melakukan peremajaan atau 
modernisasi mesin dengan tujuan meningkatkan kapasitas 
produksi, teknologi, daya saing dan efisiensi. 
 



Pemberian bantuan itu diberikan kepada IKM yang memenuhi 
kriteria sebagai berikut :  

     1. Industri kecil diberikan insentif potongan harga pembelian 
mesin      baru  sebesar 35 persen, sedangkan khusus untuk 
produksi dalam negeri yang dilengkapi surat pernyataan 
produsen diberikan potongan harga sebesar 40 persen 
sebagai stimulasi. 

2. Industri menengah diberikan insentif potongan harga 
pembelian mesin baru (bukan bekas) sebesar 25 persen, 
sedangkan khusus untuk produksi dalam negeri yang 
dilengkapi surat pernyataan produsen diberikan potongan 
harga sebesar 30 persen sebagai stimulasi agar menambah 
produkstivitasnya. 

 



Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Provinsi Sumatera Selatan dalam Penerapan SNI 

tahun 2014 
 

• Sosialisasi penerapan SNI bagi pedagang pengecer 

• Sosialisasi penerapan SNI bagi produsen alat-alat dan 
mesin pertanian. 

• Pengawasan barang-barang ber SNI wajib seperti ; 
barang-barang elektronik, air minum kemasan  

• Fasilitasi sertifikasi SNI bagi industri (pupuk 
organik dan peralatan pertanian) 

• Bantuan peralatan industri yang ber-SNI 



 

Sementara itu, data dari Ditjen IKM Kemenperin 

mengungkapkan jumlah IKM yang telah memiliki 

standar nasional Indonesia (SNI) tidak berubah sejak 

2010 hingga tahun lalu, yaitu 21 IKM. 

Adapun, jumlah IKM yang memenuhi kriteria good 

manufacturing practices (GMP) sebanyak 60 unit, yang 

memenuhi kriteria HCCP ada 30 IKM, standar Q Seal 

ada 44 IKM, standar ISO ada 57 IKM, standar CE Mark 

ada 468 IKM, dan barcode ada 8 IKM. 
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