
 

LAPORAN KINERJA  

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 

KABUPATEN SITUBONDO 

TAHUN 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 
KABUPATEN SITUBONDO 

Jl. Sucipto No. 158 Situbondo 
 







i 

 

KATA PENGANTAR 

Rencana Strategis 2016-2021 telah memberikan arah dan fokus bagi 

pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo di 

dalam upaya untuk mencapai visi RPJMD “Terwujudnya Masyarakat Situbondo 

yang Madani, Mandiri Serta Lebih Beriman, Sejahtera dan Berkeadilan”, dengan 

diturunkan misi yaitu :    

1. Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi, dan aktif dalam 

pembangunan; 

2. Meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera dan berkeadilan; 

3. Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal; 

4. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

untuk ikut dalam mewujudkan misi ke 1 yaitu “Mewujudkan SDM yang beriman, 

berkualitas, berprestasi dan aktif dalam pembangunan” dan misi ke 3 “Mewujudkan 

perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi local”, dengan  tujuan pada 

Perubahan Rencana Strategis Dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Situbondo 

tahun 2016 – 2021 adalah Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Unggulan Masyarakat 

melalui Peningkatan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Indikator Tujuan 

Pertumbuhan Koperasi Berkualitas dan Persentase Usaha Mikro yang mengalami 

peningkatan kriteria usaha. Adapun sasaran Perubahan Renstra 2016 - 2021 yaitu: 

1.  Meningkatnya kualitas koperasi baik dari sisi manajemen, kelembagaan 

dan usaha koperasi, dengan indicator kinerja sasaran: Persentase Koperasi 

Sehat dan Persentase peningkatan usaha koperasi. 

2. Meningkatnya kualitas usaha mikro, dengan indicator kinerja sasaran: 

Persentase peningkatan volume usaha mikro; Pertumbuhan Usaha Mikro; 

Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standard. 

Dasar hukum penyusunan LKIP, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berdasarkan 

amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama, yaitu: 

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan 

pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders; 

2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja 

sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. 

Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut, laporan akuntabilitas kinerja 

ini, secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Situbondo menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Situbondo ini melaporkan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2019 

dikaitkan dengan Rencana Kinerja 2019  yang  mengacu  pada Perubahan  Rencana 

Strategis Perubahan 2016- 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Situbondo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 

2019. 

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2019, selama periode ini Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo melaksanakan 57 kegiatan dan 67 

sub kegiatan dalam 7 program untuk memenuhi 1 tujuan yaitu meningkatkan aktivitas 

ekonomi unggulan masyarakat  melalui peningkatan kualitas koperasi dan usaha 

mikro dengan 2 sasaran antara lain: 

1.  Meningkatnya kualitas koperasi baik dari sisi manajemen, kelembagaan dan 

usaha koperasi, dengan indicator kinerja sasaran: 

a.  Persentase Koperasi Sehat  

Pada tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja perubahan 

Kepala Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Situbondo dengan Bupati 

Situbondo, target dari persentase koperasi sehat sebesar 39,50% dan 

realisasinya sebesar 38,83% atau sebanyak 278 koperasi sehat dari 716 

koperasi yang ada di kabupaten Situbondo, sehingga capaian kinerja realisasi 

terhadap target adalah sebesar 98,3% 

b. Persentase peningkatan usaha koperasi 

Persentase peningkatan usaha koperasi ini terdiri dari peningkatan volume 

usaha KSP/USP dan peningkatan volume usaha koperasi sektor riil. Target 

persentase peningkatan usaha koperasi sebesar 43,59%, realisasi sebesar 

38,32% sehingga capaian kinerja sebesar 87,9%. 

2. Meningkatnya kualitas usaha koperasi, dengan indicator kinerja sasaran antara 

lain:  

a. Persentase peningkatan volume usaha mikro;  

Persentase peningkatan volume usaha mikro tahun 2019 target 2%, realisasi 

2% sehinga capaian kinerja 100% 

b. Pertumbuhan usaha mikro;  

Pertumbuhan jumlah usaha mikro tahun 2019 sebesar 0,113%, realisasi 

0,132% sehingga capaian kinerja sebesar 116% 
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c. Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standard. 

Persentse peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standard pada tahun 

2019 sebesar 26,67%, realisasi 28%, sehingga capaian kinerja 104%  

Untuk melaksanakan seluruh aktivitas tersebut disediakan anggaran Belanja 

Langsung sebesar Rp 4.782.071.153,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh 

Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Tiga rupiah) yang berasal 

dari Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019, DAK 

Nonfisik PK2UKM dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan 

realisasi Rp. 4.242.743.721,00 (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta 

Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu  Rupiah ) 

atau sebesar 88,72% .  

Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung disediakan dana sebesar        

Rp. 2.429.321.405,00 (Dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta  tiga 

ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima rupiah)  yang berasal dari Dana 

Alokasi Umum APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 dengan realisasi 

Rp. 2.064.095.156,00 (Dua milyar enam puluh empat juta sembilan puluh lima 

ribu seratus lima puluh enam rupiah), atau sebesar 84,97%. 

Untuk lebih meningkatkan capaian sasaran masih terdapat hambatan dan 

kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo yang 

meliputi: 

1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) koperasi sebagai bentuk 

pertanggungjawaban keuangan koperasi yang disampaikan pada saat RAT 

atau Rapat Anggota Tahunan belum semua koperasi melaporkan kepada 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selaku Pembina, sehingga terdapat 

koperasi – koperasi yang melaksanakan RAT namun tidak melaporkan 

hasilnya kepada Dinas 

2. Koperasi tetap dinyatakan aktif baik secara kelembagaan maupun usaha 

walaupun tidak setiap tahun melaksanakan RAT. Minimal 3 tahun berturut 

– turut tidak melaksanakan RAT koperasi baru dinyatakan tidak aktif dalam 

Aplikasi ODS (Online Data System) Koperasi 

3. Permasalahan klasik pengusaha mikro maupun wirausaha pemula pada 

saat di monev pasca pelatihan yaitu permasalahan permodalan dan 

pemasaran sehingga sulit untuk mengembangkan usahanya 

4. Sulitnya merubah mindset pengelola koperasi maupun wirausaha pemula 

untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelangsungan lembaga maupun 

usahanya tanpa bantuan dari Pemerintah 
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SARAN 

Solusi yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo untuk penyelesaiannya adalah: 

1. Melaksanakan inovasi dengan IT untuk pantau pelaporan kondisi keuangan 

koperasi baik dari sisi modal, asset, volume usaha, dsb 

2. Pembinaaan, pengawasan serta penghargaan kepada koperasi – koperasi 

yang disiplin dalam melaksanakan RAT 

3. Selain fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) secara gratis kepada 

pengusaha mikro, fasilitasi permodalan bagi pengusaha mikro dapat 

dilayani di klinik usaha mikro. Berikutnya untuk pemasaran, mengingat saat 

ini e – commerce telah menjadi primadona dalam transaksi jual beli di 

masyarakat maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berencana 

memfasilitasi para pengusaha mikro yang sudah siap dalam memproduksi 

maupun memasarkan produknya melalui   e- commerce yang ada di 

Indonesia 

4. Menyentuh aspek kognitif, afektif dan psikomotorik para pengelola koperasi 

dan usaha mikro melalui diseminasi, sosialisasi maupun penyebarluasan 

informasi secara periodik mengenai perubahan regulasi maupun hal – hal 

yang dapat membuat pengelola koperasi dan usaha mikro yang awalnya 

selalu bergantung kepada pemerintah menjadi mandiri.  
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BAB  I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Program pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo 

diselaraskan dengan tujuan pembangunan koperasi dan usaha mikro yang 

tercantum pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Situbondo yang pada 

hakekatnya bagaimana mendorong Koperasi dan Usaha Mikro mampu berkiprah 

secara mandiri yang didukung penuh oleh masyarakat dengan menggali potensi 

yang dimiliki untuk dikelola secara optimal. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Situbondo mempunyai kontribusi yang nyata terhadap 

perekonomian di daerah yang pada gilirannya ditandai dengan meningkatnya 

tingkat pendapatan anggota dan masyarakat. 

Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten 

Situbondo diarahkan  agar gerakan Koperasi dan Usaha Mikro lebih meningkat 

peranannya, melalui  konsolidasi semua aspek yang ada  agar Koperasi, Usaha 

Mikro  dapat tumbuh dan berkembang secara bertahap sesuai  kemampuannya 

sendiri.  

Untuk mewujudkan keadaan tersebut, maka kedudukan Koperasi dan 

Usaha Mikro perlu lebih diperkokoh dan dimantapkan secara terus menerus 

melalui upaya dan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan yang lebih 

intensif / terpadu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengembangan 

Koperasi dan Usaha Mikro diarahkan agar dapat menjadi pusat pelayanan 

kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak 

dipisahkan dari pembangunan.  

Kebijakan Pemerintah yang mengikutsertakan masyarakat dalam proses 

pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro diberikan peranan yang lebih besar. 

Dengan adanya perkembangan yang mengarah ke kegiatan ekonomi berskala 

mikro dan kecil, Koperasi dan Usaha Mikro harus mendapatkan kepercayaan 

penuh, baik dari anggota maupun dari pihak ketiga. Untuk itu Koperasi dan Usaha 

Mikro harus sehat dari sisi organisasi, manajemen, serta usahanya. Untuk 

mendorong dan mempercepat perkembangan organisasi, manajemen dan usaha 

Koperasi dan Usaha Mikro ke arah tata kehidupan yang sehat diperlukan cara-

cara pengelolaan yang tepat, khususnya melalui kegiatan pembinaan Koperasi 

dan Usaha Mikro 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo melalui program 

Pembangunan Daerah Tahun 2016 - 2021 telah menyusun beberapa program 

yang mengarah pada peningkatan kualitas koperasi dan Usaha Mikro  yang 
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dijabarkan lebih lanjut dalam program tahunan yang  dialokasikan melalui dana 

APBD Kabupaten. 

Pertanggungjawaban pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro 

yang disusun dalam penyampaian laporan diharapkan mampu memberikan 

rekomendasi lebih lanjut dengan memperluas serta mempertajam sasaran yang 

hendak dicapai melalui pengalokasian dana APBD untuk pembangunan Koperasi 

dan Usaha Mikro di Kabupaten Situbondo. 

 

1.2 Landasan Hukum 

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421)Undang-Undang Nomor  

2. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887); 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja 

Utama 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan 
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Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan KInerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Situbondo Tahun 2005 – 2025; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Situbondo; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Situbondo Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo 

Nomor 3 Tahun 2019; 

14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Situbondo. 

15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Situbondo 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama  

16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021 

 
1.3 Maksud dan Tujuan 

Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang hal yang sama telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai unsur 

penyelenggaran Negara, maka penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan 

Usaha MIkro Kabupaten Situbondo ini dimaksudkan menjadi bentuk 

pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan 

program/kegiatan. 

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini ditujukan untuk menilai dan 

mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Situbondo sesuai dengan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 
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rencana strategis tahun 2016 -2021. Dengan hasil evaluasi tersebut, diharapkan 

dapat menjadi referensi dan acuan dalam perumusan perencanaan di masa yang 

akan datang sehingga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo 

dapat secara optimal dalam melaksanakan peningkatan kualitas Koperasi dan 

Usaha Mikro. 

 

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo 

serta dijabarkan dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo, maka Dinas Koperasi dan Usaha 

mikro Kabupaten Situbondo mempunyai tugas  :  

 

 

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 

Kabupaten Situbondo mempunyai fungsi :  

a. Perumusan kebijakan daerah di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro; 

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Koperasi dan Usaha 

Mikro; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro; 

dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

A. SEKRETARIAT : 

 Tupoksi 

Sekretariat 

: a membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, 

penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi 

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu 

dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh 

satuan organisasi dalam lingkungan Dinas. 

    b pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, 
urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di 
lingkungan dinas 

    c penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas; 

    d pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, 
program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan 
tugas-tugas bidang secara terpadu; 

    e pengkoordinasian pelaksanaan Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup 
dinas; 

“membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro” 

” 
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    f penyiapan bahan evaluasi tugas–tugas bidang 
secara terpadu; 

    g pelaksanaan urusan keuangan; 

    h pelaksanaan urusan umum 

    i Pelaksanaan urusan kepegawaian 

    j pelaksanaan urusan aset dinas; 

    k Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan  

    l pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala 
Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas; 

    m Pelaporan hasil pelaksanaan tugas 

    n pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Dinas. 

 a.1 Tupoksi 

Kasubbag 

Umum dan 

Kepegawai

an 

: a melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha 
kepegawaian. 

   b Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol 
dinas 

   c Pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan 
pengadministrasian barang – barang keperluan dinas 
dan perbekalan lain; 

   d Pelaksanaan urusan surat menyurat 

   e penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan 
Dinas; 

   f Pencatatan dan pelaporan barang inventaris  

    g Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan 

    h Pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) dinas 

    i penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang 
meliputi pengumpulan data kepegawaian, 
pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, 
mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut 
kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi 
pegawai, pengangkatan dan pemberhentian 
pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda 
penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu 
isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun 
(Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan; 

    j Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai 

    k Penyusunan laporan kepegawaian  

    l Pelaksanaan ketatausahaan 

    m Pelaporan  hasil pelaksanaan tugasnya kepada 
Sekretaris 

    n Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 a.2 Tupoksi 

Kasubbag 

Penyusun

an 

 a melaksanakan perencanaan kegiatan, 
ketatausahaan dan tata usaha keuangan, evaluasi 
dan pelaporan. 

  : b penyusunan Renstra dan Renja dinas 

   c penyusunan dokumen rencana kegiatan dan 
anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran 
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  Program 

dan 

Keuangan 

 d Penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas 

   e Pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang 
meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan 
dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai 

   f Penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan 
dinas 

   g Pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan 
biaya pengeluaran dinas 

    h Pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan 
keuangan 

    i Pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di 
lingkup dinas; 

    j penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP) di lingkup dinas; 

    k penyusunan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada 
urusan koperasi dan usaha mikro; 

    l penyusunan evaluasi kegiatan dinas 

    m penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas 

    n penyusunan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah  (LPPD) 

    o Pelaksanaan ketatausahaan 

    p Pembuatan laporan, hasil pelaksanaan tugasnya 
kepada Sekretaris 

    q Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 

BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI 

B Tupoksi Bidang 
Kelembagaan 
dan Pengawasan 
Koperasi 

: a membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 

pelayanan proses penyuluhan, pembentukan, 

pendirian dan perubahan anggaran dasar, 

pemberdayaan dan pengembangan standarisasi 

organisasi tatalaksana, penyuluhan, fasilitasi hukum, 

bimbingan, pengawasan, kepatuhan dan 

akuntabilitas di bidang kelembagaan dan 

pengawasan koperasi. 

  b perumusan kebijakan kelembagaan dan 
pengawasan 

  c penyusunan kebijakan teknis dalam pembangunan 
dan pengembangan kelembagaan koperasi 

    d pelaksanaan penyuluhan perkoperasian 

    e pelaksanaan pelayanan proses pembentukan, 
pendirian dan dan perubahan anggaran dasar 
koperasi, izin usaha simpan pinjam dan izin 
pembukaan kantor cabang koperasi 

    f pelaksanaan pengembangan organisasi tatalaksana 
koperasi 

    g pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabilitas, 
penindakan dan kepatuhan, advokasi dan konsultasi 
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hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan 
koperasi 

    h pelaksanaan monitoring dan evaluasi program 
kelembagaan koperasi 

    i Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan 

    j Pelaporan hasil pelaksanaan tugas 

    k Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Dinas  

 b.1 Tupoksi 
Kasi 
Kelembaga
an Koperasi 

: a pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi 
tatalaksana, kearsipan 

   b penyiapan bahan standarisasi pelayanan, 
penyuluhan, pembentukan dan pendirian koperasi 
serta perubahan anggaran dasar koperasi 

    c penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan dan 
pengolahan data, serta penyajian informasi 

    d pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan 
koperasi 

    e penyusunan dan perencanaan kegiatan 
pengembangan Sumber Daya manusia 

    f penghimpunan dan sosialisasi pedoman dalam 
bidang pengembangan Sumber Daya Manusia 
koperasi 

    g pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka 
meningkatkan Sumber Daya Manusia koperasi 

    h pemproses izin usaha simpan pinjam dan izin 
pembukaan kantor cabang koperasi 

    i pelaksanaan penerapan akuntabilitas koperasi 

    j pelaksanaan pembinaan penataan organisasi dan 
tatalaksana serta penerapan standarisasi pelayanan 
koperasi 

    k pelaksanaan penerapan standarisasi pelayanan 
koperasi 

    f Pelaksanaan ketatausahaan 

    g Pelaporan, pelaksanaan tugas kepada Kepala 
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi 

    h Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan pengawasan 
Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 b.2 Tupoksi 

Kasi 

Pengawasa

n Koperasi 

: a penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan 
pengawasan, akuntabilitas, kepatuhan dan audit 
koperasi 

   b pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, 
pemeringkatan dan penilaian kesehatan koperasi 

    c pelaksanaan penerapan akuntabilitas koperas 

    d pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan 
kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi 

    e pelaksanaan pemantauan, analisa, penindakan dan 
kepatuhan perkoperasian 

    f pelaksanaan penerapan manajemen kelembagaan 
dan sanksi pada koperasi 

    g Pelaksanaan ketatausahaan 
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    h Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala 
Bidang  Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi 

    i Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan 
Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI 

C Tupoksi Kepala 
Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengembangan 
Koperasi 

: a membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 

kebijakan dalam rangka pemberdayaan dan 

pengembangan koperasi 

  b penyusunan kebijakan teknis dalam 
pembangunan dan pengembangan usaha 
koperasi 

  c pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha 
koperasi 

   d pengendalian usaha dan manajemen usaha 
koperasi 

   e Pelaksanaan monitoring dan evaluasi usaha 
koperasi 

   f pelaksanaan fasilitas pembiayaan, permodalan 
dan pengembangan usaha koperasi 

   g Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan 

   h Pelaporan hasil pelaksanaan tugas 

   i Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 
fungsinya 

 c.1 Tupoksi Kasi 

Usaha 

Koperasi 

: a penyiapan bahan dalam rangka penyusunan 
kebijaksanaan usaha koperasi 

   b pelaksanaan pembinaan dan Bimbingan Teknis 
Aneka Usaha Koperasi secara periodik 
berkesinambungan 

   c Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan 
administrasi usaha dan keuangan koperasi 

   d pelaksanaan perencanaan pemberdayaan usaha 
koperasi 

    e pelaksanaan pengembangan sarana promosi, 
pameran hasil produk Koperasi 

    f pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap 
usaha dan manajemen usaha koperasi 

    g Pelaksanaan ketatausahaan 

    h Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala 
Bidang Bina Usaha Koperasi 

    i Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

 c.2 Tupoksi Kasi 
Pembiayaan 
dan Simpan 
Pinjam 

: a penyusunan rencana kegiatan dan pedoman 
teknis fasilitasi pembiayaan dan pengendalian 
usaha simpan pinjam 

   b pelaksanaan pembinaan administrasi dan laporan 
keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit 
Simpan Pinjam (USP), Koperasi Simpan Pinjam 
Pola Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam Pola 
Syariah (USPPS)-koperasi secara periodik. 



9 

 

    c pelaksanaan fasilitasi permodalan koperasi 
melalui kemitraan/linkage program dengan 
lembaga keuangan maupun pemerintah 

    d pelaksanaan pembinaan administrasi dan usaha 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan 
Pinjam (USP), Koperasi Simpan Pinjam Pola 
Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam Pola 
Syariah (USPPS)-koperasi 

    e Pelaksanaan ketatausahaan 

    f Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala 
Bidang Pemberdayaan dn Pengembangan 
Koperasi 

    g Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Pemberdauaan dan 
Pengembangan Koperasi sesuai dengan tugas 
dan fungsinya 

 

BIDANG BINA USAHA MIKRO 

D Tupoksi Kepala 
Bidang Bina Usaha 
Mikro 

: a membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 

kebijaksanaan teknis, pengembangan usaha, 

kelembagaan dan manajemen pengusaha mikro 

   b penyusunan kebijakan teknis dalam 

pembangunan dan pengembangan usaha mikro 

    c pembinaan dan bimbingan teknis dalam usaha 
dan kerjasama koperasi, Usaha Mikro dengan 
swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

    d penyiapan bahan dan penyusunan pedoman 
dalam pengembangan informasi bisnis usaha 
mikro 

    e pelaksanaan fasilitas perkuatan manajemen dan 
pembiayaan usaha mikro 

    f Pengawasan terhadap pengembangan kerjasama 
dalam rangka pembinaan usaha dan manajemen 
usaha kecil menengah 

    g Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan 

    h Pelaporan hasil pelaksanaan tugas 

    i Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Dinassesuai dengan tugas dan 
fungsinya 

 d.1 Tupoksi Kasi 
Sarana, 
Kemitraan, 
Pemasaran 

: a Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka 
pengembangan sarana, kemitraan, dan 
pemasaran 

   b Pelaksanaan bimbingan pengembangan sarana 
dan manajemen usaha mikro dan fasilitas 
kemitraan antara pengusaha mikro dengan pelaku 
usaha lain 

    c Pengembangan dan promosi produk usaha mikro 

    d pelaksanaan fasilitasi perkuatan pembiayaan 
usaha mikro 

    e pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kerjasama pengusaha mikro 

    f Pelaksanaan ketatausahaan 
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    g Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala 
Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

    h Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Bina Usaha Mikro sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

 d.2 Tupoksi Kasi 
Kewirausaha
an 

: a pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka 
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang 
pengembangan kewirausahaan 

    b pelaksanaan bimbingan dan pengembangan 
kewirausahaan 

    c pemasyarakatan dan pembudayaan 
kewirausahaan 

    d pelaksanaan upaya dalam rangka pengembangan 
wirausaha baru 

    e pelaksanaan upaya pemberdayaan dan 
pengembangan Usaha Mikro 

    f Pelaksanaan ketatausahaan 

    g Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala 
Bidang Bina usaha Mikro 

    h Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Bina Usaha Mikroh sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

 d.3 Tupoksi Kasi 
Manajemen 
dan Informasi 

: a pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka 
penyusunan pedoman dan bimbingan teknis 
pengembangan manajemen dan informasi bisnis 
pengusaha mikro 

    b pelaksanaan bimbingan manajemen dan sistim 
informasi bisnis pengusaha mikro 

    c pengembangan manajemen sistim informasi 
bisnis usaha mikro 

    d pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang 
pengembangan manajemen dan informasi bisnis 
pengusaha mikro 

    e Pelaksanaan ketatausahaan 

    f Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala 
Bidang Bina Usaha Mikro 

    g Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Bina Usaha Mikro sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

 

1.5 Struktur Organisasi 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo merupakan 

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

Situbondo melalui Sekretaris Daerah.  

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Situbondo, Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo sepenuhnya akan menjalankan peran 

stratejiknya, menjadi dinas yang profesional di bidangnya menuju pemerintah 

yang akuntabel. Di sini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo 

mendukung melalui tugas dan fungsinya. Untuk dapat menjalankan tugas yang 



11 

 

telah dibebankan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo 

memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 
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STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  

KABUPATEN SITUBONDO 
 

  
KEPALA DINAS 

KELOMPOK 

 

BIDANG 
PEMBERDAYAAN DAN 

PENGEMBANGAN KOPERASI 

U P T D 

 

BIDANG 

BINA USAHA MIKRO 

 

BIDANG 

 KELEMBAGAAN DAN 
PENGAWASAN KOPERASI  

 
SEKSI 

KELEMBAGAAN 

KOPERASI 

 

SUB BAGIANUMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

SEKRETARIAT 

 

SUB BAGIAN 
PENYUSUNAN PROGRAM 

DAN KEUANGAN 

 

SEKSI 

PENGAWASAN 
KOPERASI 

 

SEKSI 

USAHA KOPERASI 

 

 

SEKSI 

PEMBIAYAAN DAN 
SIMPAN PINJAM 

 

SEKSI 

SARANA, KEMITRAAN 

DAN PEMASARAN 

 

SEKSI 

KEWIRAUSAHAAN 

 

SEKSI 

MANAJEMEN DAN 

INFORMASI BISNIS 



13 

 

1.6 Kondisi Kepegawaian 

Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo berdasarkan 

klasifikasi sebagai berikut : 

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan : 

Golongan IV 

Golongan III 

Golongan II 

Golongan I 

Tenaga Honorer 

Tenaga PPKL 

Tenaga Pendamping DAK 

Koperasi dan UKM  

Tenaga Teknis Akuntansi 

Tenaga Pendamping 

KUMKM Kab. Situbondo 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

: 

 

: 

6 orang 

 11 orang 

 2 orang 

- orang 

 1 orang 

  6 orang 

2 orang 

 

1 orang 

 

       8 orang 

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan 

Eselon II 

Eselon III 

Eselon IV 

Staf/pelaksana 

: 

: 

: 

: 

1 orang 

4 orang 

6 orang 

8 orang 

c. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan 

Strata 3 ( Doktor ) 

Strata 2 ( Magister ) 

Strata 1 ( sarjana )  

Diploma 4 

Diploma 3 

Diploma 2 

Diploma 1 

SMA 

SMP  

SD 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

-  

5 orang 

 11 orang 

-    

- 

- 

- 

3 orang 

 -  

- 

d. Jumlah sarana dan prasarana berikut kondisinya 

Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Situbondo, meliputi: 

   Tanah/ Bangunan  

 Tanah : 1 Lokasi : Baik/ terawat 
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 Bangunan gedung : 2 Unit : Baik/ terawatt 

Kendaraan Roda 4       

 Mitsubishi T 120 SS ( 2003 ) : 1 Unit : Baik  

 Toyota Avanza (2007) : 1 Unit : Baik 

 Suzuki Carry (2001)  : 1 Unit : Baik 

 Daihatsu Gran Max (2009) : 1 Unit : Baik 

 Toyota Inova  (2014)                         : 1 Unit : Baik 

 Daihatsu Luxio (2015) : 1 Unit : Baik 

Kendaraan Roda 2      

 Suzuki : 4 Unit : Kurang baik 

 Honda Supra Fit : 1 Buah : Baik  

 Yamaha Vega ZR : 15 Buah : Baik 

Komputer/ Mesin Ketik      

 Core I3  : 2 Unit : Baik  

 Core 2 Duo : 8 Unit : Baik 

 Pentium 4 : 11 Unit : Baik 

 Laptop : 12 Unit : Baik 

 Monitor/Display : 13 Unit : Baik 

 CPU : 2 Unit : Baik 

Printer      

 Inkjet/deskjet printer : 18 Unit  : Kurang baik 

 Printer Pita : 2 Unit : Baik  

 Canon IP 2770 : 10 Unit : Baik  

 Epson L220 : 10 Unit : Baik   

 HP 2135 : 4 Unit : Baik 

Mebeleur      

 Meja : 35 Buah  : Baik  

 Kursi Lipat : 40 Buah : Baik 

 Kursi Rapat : 100 Buah : Baik 

 Kursi Eselon : 17 Buah : Baik 

 Kursi Komputer : 11 Buah : Baik 

 Lemari Besi : 10 Buah : Baik 

 Lemari Besi : 4 Buah : Kurang baik 

 Lemari Kayu : 7 Buah : Baik 
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 Lemari etalase produk : 10 Buah : Baik 

 Filling Kabinet : 14 Buah : Baik 

 Filling Kabinet : 6 Buah : Rusak 

 Brankas : 3 Buah : Baik 

Peralatan kantor lainnya      

 Air conditioner : 14 Unit  : Baik  

 LCD Proyektor : 2 Unit  : Baik 

 Layar proyektor : 2 Unit  : Baik 

 Sound system : 1 Set  : Baik 

 Wireless  : 1 Unit  : Baik 

 Kamera : 3 Buah  : Baik 
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1.7 Sistematika Penyajian 

Secara umum, Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan dan informasi 

mengenai pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Situbondo selama Tahun 2019. Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo disusun dengan mengacu 

pada Peraturan Menteri Negara Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja sebagai berikut: 

 

Bab I -    Pendahuluan 

Menjelaskan latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan disusunnya 

LAKIP, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Struktur organisasi dan Kondisi 

kepegawaian pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2019. 

 

Bab II -   Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 

Menjelaskan secara ringkas mengenai dokumen perencanaan yang menjadi 

dasar pelaksanaan program, kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten SitubondoTahun 2019, Indikator Kinerja Utama (IKU), ringkasan / 

ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019, serta perencanaan anggaran 2018 

 

Bab III - Akuntabilitas Kinerja  

Menjelaskan analisis pengukuran pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha 

MIkro Kabupaten Situbondo Tahun 2019 berdasarkan sasaran strategis yang 

telah ditetapkan dan realisasi anggaran tahun 2019. 

 

Bab IV - Penutup 

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah 

dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatnya 

kinerjanya 
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BAB II 

  PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA  

 

2.1 Rencana Strategis 2016 – 2021 

2.1.1 Visi 

Sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Situbondo masa Jabatan 2016 

– 2021 yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016 

– 2021 adalah sebagai berikut :  

“Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang  Madani,  Mandiri, Serta 
Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan” 

 
Pernyataan Visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam 

perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Situbondo. Visi 

Pembangunan Kabupaten Situbondo ini menjadi arah cita-cita 

pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggaraan pemerintahan 

Kabupaten Situbondo dan segenap pemangku kepentingan pembangunan 

Kabupaten Situbondo pada tahun 2016-2021. 

  
2.1.2 Misi 

Usaha – usaha untuk mewujudkan visi di atas dijabarkan dalam beberapa 

misi pembangunan antara lain:  

1. Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi, dan aktif 

dalam pembangunan; 

2. Meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera dan berkeadilan; 

3. Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi 

lokal; 

4. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Dari kelima misi diatas, sebagaimana RPJMD Tahun 2016 -2021 maka 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ikut mewujudkan misi ke 1 yaitu 

“Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi, dan aktif dalam 

pembangunan” dan misi ke 3 “Mewujudkan perekonomian yang stabil dan 

dinamis berbasis potensi lokal” 

  

2.1.3 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan  misi ke – 1 dan 3 serta tujuan yang diampu oleh Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro,maka tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

yang dituangkan dalam Renstra Perubahan Tahun 2019 adalah 

Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Unggulan Masyarakat melalui 

Peningkatan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, dengan Indikator 
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tujuan : Pertumbuhan Koperasi Berkualitas dan Persentase 

peningkatan usaha mikro yang mengalami peningkatan kriteria usaha. 

adapun sasaran Dinas yang tertuang dalam Renstra yaitu:  

a. Meningkatnya kualitas koperasi baik dari sisi manajemen, klembagaan 

dan usaha koperasi; yang memiliki indicator sasaran: 

1. Persentase koperasi Sehat 

2. Persentase peningkatan usaha koperasi 

b. Meningkatnya kualitas usaha mikro 

1. Persentase peningkatan volume usaha mikro 

2. Pertumbuhan usaha mikro 

3. Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standard 

 

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 

IKU merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan 

merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran 

tugas dan fungsi organisasi  

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Miikro Kabupaten 

Situbondo Tahun 2019 merupakan indicator sasaran yang terdapat di dalam 

Perubahan Renstra PD Tahun 2019 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo pada Tahun 2019 Nomor 

: 188/1050/431.217.1.2/2019 pada tanggal 26 September 2019 tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha 

MIkro . 

IKU Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mencakup: 

No 
Indikator Kinerja Utama 

(IKU) 
Formulasi 

1 Persentase Koperasi Sehat Jumlah Koperasi Sehat tahun n / jumlah 
seluruh koperasi tahun n x 100% 

2 Persentase Peningkatan 
Usaha Koperasi 

Volume usaha koperasi tahun n – volume 
usaha koperasi tahun n-1 / volume usaha 
koperasi tahun n-1 x 100% 

3 Persentase peningkatan 
volume usaha mikro 

Volume usaha mikro tahun n – volume 
usaha mikro tahun n-1 / volume usaha mikro 
tahun n-1 x 100% 

4 Pertumbuhan usaha mikro 
Jumlah usaha mikro tahun n – jumlah usaha 
mikro tahun n-1 / jumlah usaha mikro tahun 
n-1 

5 Persentase peningkatan 
produk dan kemasan produk 
yang sesuai standard  

Jumlah produk dan kemasan produk yang 
sesuai standard tahun n – jumlah produk 
dan kemasan produk yang sesuai standard 
tahun n-1 / jumlah produk dan kemasan 
produk yang sesuai standard tahun n-1 x 
100% 
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a. Persentase Koperasi Sehat 

Indikator ini    menggambarkan     upaya   pemerintah  kabupaten  dalam 

membina dan membantu koperasi (KSP/USP) yang ada sehingga koperasi 

tersebut  menjadi koperasi mandiri dan sehat sesuai kriteria yang 

ditetapkan. 

Sebagimana tercantum dalam Peraturan Bidang Pengawasan Koperasi 

Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) dan Unit Simpan 

Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (USPPS) Koperasi, Koperasi dinyatakan 

sehat jika penilaian diperoleh total skor 80,00≤  x < 100 dan dinyatakan 

cukup sehat jika hasil penilaian diperoleh total skor 66,00 ≤ x < 80 , dalam 

pengawasan  jika hasil penilaian diperoleh total skor 51,00 ≤ x <66,00 , 

dalam pengawasan khusus jika hasil penilaian diperoleh total skor 0 < x 

<51,00. Sedangkan Aspek yang dinilai adalah sebagai berikut: 

1. Aspek Permodalan, meliputi komponen : 

a. Rasio modal sendiri terhadap total asset 

b. Rasio kecukupan modal (CAR) 

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif, meliputi komponen: 

a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah 

piutang dan pembiayaan 

b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko 

c. Rasio penyisihan penghapusan aktifa produktif (PPAP) 

3. Aspek Manajemen, meliputi komponen :  

a. Manajemen umum 

b. Kelembagaan 

c. Manajemen permodalan 

d. Manajemen Aktiva 

e. Manajemen likuiditas 

4. Aspek Efisiensi, meliputi komponen :  

a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto 

b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset 

c. Rasio efisiensi pelayanan 

5. Aspek Likuiditas, meliputi komponen : 

a. Cash rasio 

b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima  

6. Aspek Jatidiri Koperasi, meliputi komponen: 
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a. Rasio partisipasi bruto 

b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) 

7. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan, meliputi komponen: 

a. Rentabilitas asset 

b. Rentabilitas Ekuitas 

c. Kemandirian operasional pelayanan 

8. Kepatuhan Prinsip Syari’ah, meliputi komponen: 

a. pelaksanaan prinsip – prinsip Syari’ah 

Formulasi penghitungan persentase koperasi sehat, adalah: 

Jumlah koperasi sehat tahun n       X 100% 

Jumlah seluruh koperasi tahun n 

 

b. Persentase Peningkatan Usaha Koperasi 

Adanya peningkatan volume usaha koperasi setiap tahun dapat menjadi 

salah satu tolok ukur meningkatnya kualitas koperasi terutama koperasi 

sehat, peningkatan volume usaha koperasi ini terdiri dari peningkatan 

volume usaha yang berasal dari unit simpan pinjam dan dari usaha sektor 

riil koperasi bagi koperasi yang memiliki usaha sektor riil. Persentase 

peningkatan usaha koperasi ini memiliki formulasi: 

 volume usaha koperasi tahun n – volume usaha koperasi tahun n-1    X100% 

                        volume usaha koperasi tahun n-1  

 

c. Persentase Peningkatan Volume Usaha Mikro 

Peningkatan volume usaha mikro dihitung dengan formulasi: 

 volume usaha mikro tahun n – volume usaha mikro n-1    x 100%. 

                     volume usaha mikro tahun n-1  

Peningkatan volume usaha ini salah satunya dapat diukur dengan 

peningkatan produksi para pengusaha mikro sehingga berpengaruh pada 

pendapatan/ omzet atau bahkan asset apabila peningkatan produksinya 

sangat besar.   

 

d. Pertumbuhan Usaha Mikro 

Sesuai undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada bab I ketentuan Umum pasal 1, 

yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

usaha mikro yaitu:   

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau 
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b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000, 00 (tiga 

ratus juta rupiah) 

Oleh karena itu Pertumbuhan usaha mikro  merupakan salah satu 

pendukung dalam indicator sasaran RPJMD dalam indicator  pertumbuhan 

PDRB sektor perdagangan dan eceran untuk urusan Koperasi dan Usaha 

Mikro. Secara konsep PDRB merupakan Nilai tambah untuk seluruh unit 

institusi domestic dalam suatu wilayah. Nilai tambah sendiri adalah selisih 

output dengan konsumsi antara untuk masing – masing unit institusi. 

Kontribusi usaha mikro dalam pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan 

eceran dapat diukur dengan pendekatan produksi dimana NIlai Tambah 

menggambarkan kontribusi tenaga kerja dan modal dalam proses produksi.  

Formulasi pertumbuhan usaha mikro adalah: 

Jumlah usaha mikro tahun n – jumlah usaha mikro tahun n-1    X100% 

                   Jumlah usaha mikro tahun n-1  

 

e. Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standar 

Dengan adanya pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mau 

tidak mau daya saing para pelaku usaha mikro dalam negeri harus lebih 

meningkat baik dari sisi produk maupun manajemen usahanya. Produk – 

produk usaha mikro terutama yang berbentuk pangan baik makanan 

maupun minuman diharuskan memenuhi standar yang telah ditentukan 

oleh pemerintah baik itu dari Dinas Kesehatan maupun Badan POM terkait 

dengan kualitas produk itu sendiri maupun kemasan produk. Salah satu 

contoh misalnya untuk kemasan produk makanan yang standard apabila 

menggunakan plastic minimal harus menggunakan plastic dengan ukuran 

ketebalan minimal 0,8 mm. Dengan adanya standard produk maupun 

kemasan ini diharapkan produk usaha mikro dalam daerah mampu 

bersaing di tengah semakin ketatnya gempuran produk – produk luar 

daerah maupun luar negeri.  Persentase peningkatan produk dan kemasan 

yang sesuai standar memiliki formulasi penghitungan: 

 

Jumlah produk dan kemasan yang sesuai standar pada tahun n – jumlah        

produk dan kemasan yang sesuai standar tahun n-1                                        X100% 

   Jumlah produk dan kemasan yang sesuai standar tahun n-1. 
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2.3 Perjanjian Kinerja 2019 

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara 

reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, 

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai 

penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan 

kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan 

SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, 

fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

Perjanjian Kinerja antara Bupati Situbondo dengan Kepala Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo Tahun 2019 terdiri dari: 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya kualitas 

koperasi baik dari sisi 

manajemen, 

kelembagaan dan 

usaha koperasi 

1. Persentase Koperasi 

Sehat 
42,28% 

  2. Persentase Peningkatan 

usaha koperasi 
44,59% 

2 Meningkatnya kualitas 

usaha mikro 

3. Persentase peningkatan 

volume usaha mikro 
2 % 

  4.  Pertumbuhan usaha 

mikro 
0,113% 

  5. Persentase peningkatan 

produk dan kemasan 

yang sesuai standar 

26,67 % 

3 Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

perangkat daerah 

6. Capaian nilai SAKIP 

Perangkat Daerah 
82 (A) 

 

  

http://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/
https://drive.google.com/file/d/0B2vvBcx-oAyeSnBUQ09HSUtnZWc/view?usp=sharing
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2.4 Perencanaan Anggaran 2019 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Program Anggaran (Rp) 

Besara
n 

Anggar
an dari 

BL 

Meningkatn
ya kualitas 
koperasi 
baik dari 
sisi 
manajemen
, 
kelembaga
an dan 
usaha 
koperasi 

1. Persentase 
Koperasi 
Sehat 

Program 
Peningkatan 

Kualitas 
Kelembagaan 

Koperasi 

1.086.223.500 22,7% 

2. Persentase 
Peningkatan 
usaha 
koperasi 

Program 
Peningkatan 

Kualitas Usaha 
Koperasi 

157.027.650 3,3% 

Meningkatn
ya kualitas 
usaha 
mikro 

3. Pertumbuhan 
Usaha Mikro Program 

Pengembanga
n 
Kewirausahaa
n dan 
Keunggulan 
Kompetitif 
Usaha Mikro 

1.296.278.003 27,1%  
4. Persentase 

peningkatan 
produk da 
kemasan 
yang sesuai 
standar 

 
5. Persentase 

peningkatan 
volume usaha 
mikro 

Program 
Pembinaan 
Lingkungan 

Sosial 

1.313.117.000 27,5% 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja 

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 

Sasaran 
Strategis 
Renstra 

Indikator  
Kinerja Sasaran 

Renstra 
Target Realisasi Capaian 

Meningkatnya 
kualitas 
koperasi baik 
dari sisi 
manajemen, 
kelembagaan 
dan usaha 
koperasi 

Persentase Koperasi 
Sehat 

42,28% 39,46% 93,3% 

Persentase peningkatan 
usaha koperasi 

44,59% 37,73% 84,6% 

Meningkatnya 
kualitas 
usaha mikro 

Persentase peningkatan 
volume usaha mikro 

2 % 2 % 100% 

Pertumbuhan usaha mikro 
 

0,113% 
0,132% 116% 

Persentase peningkatan 
produk dan kemasan yang 
sesuai standar 

26,67 % 28% 104% 

Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja 
perangkat 
daerah 

Capaian nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

82 (A) 87(A) 100% 

 

Perbandingan Realisasi Kinerja 2019 dengan Tahun sebelumnya 

Sasaran 
Strategis 
Renstra 

Indikator  
Kinerja Sasaran 

Renstra 

Target 
2019 

Realisasi 

Tahun 
2018 
(n-1) 

Tahun 
2019 
(n) 

Meningkatnya 
kualitas koperasi 
baik dari sisi 
manajemen, 
kelembagaan dan 
usaha koperasi 

Persentase Koperasi 
Sehat 

42,28% 38,83% 39,46% 

Persentase peningkatan 
usaha koperasi 

44,59% 38,32% 37,73% 

Meningkatnya 
kualitas usaha 
mikro 

Persentase peningkatan 
volume usaha mikro 

2 % 1,5% 2 % 

Pertumbuhan usaha 
mikro 

0,113% 0,106% 0,132% 

Persentase peningkatan 
produk dan kemasan 
yang sesuai standar 

26,67 % 38,9% 28% 

Meningkatnya 
akuntabilitas kinerja 
perangkat daerah 

Capaian nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

82 (A) 82(A) 87(A) 
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Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA 

Sasaran 
Strategis 
Renstra 

Indikator  
kinerja Renstra 

Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi  
s.d 

Tahun 
2019 

Tingkat 
Kemajuan 

Meningkatnya 
kualitas 
koperasi baik 
dari sisi 
manajemen, 
kelembagaan 
dan usaha 
koperasi 

Persentase Koperasi Sehat 47,84% 39,46% 82,5% 

Persentase peningkatan 
usaha koperasi 

46,59% 37,73% 80,98% 

Meningkatnya 
kualitas 
usaha mikro 

Persentase peningkatan 
volume usaha mikro 

3% 2 % 66,7% 

Pertumbuhan usaha mikro 0,130% 0,132% 101% 

Persentase peningkatan 
produk dan kemasan yang 
sesuai standar 

32% 28% 87,5% 

Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja 
perangkat 
daerah 

Capaian nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

86(A) 87(A) 101% 

 

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standard Nasional 

Sasaran 
Strategis 
Renstra 

Indikator  
Kinerja 
Renstra 

Realisasi  
Tahun 
2018 

Realisasi 
Nasional 

Tahun 2018 
KET (+/-) 

Meningkatnya 
kualitas 
koperasi baik 
dari sisi 
manajemen, 
kelembagaan 
dan usaha 
koperasi 

Persentase 
Koperasi 
Sehat 

38,83% 

Persentase 
koperasi yang 
memiliki 
kategori sehat/ 
berkualitas 
sebesar 20% 

Realisasi IKU DInas 
sudah diatas realisasi 
nasional yaitu 38,83% 
dibandingkan dengan 
realisasi nasional yang 
bsebesar 20%   

Persentase 
peningkatan 
usaha 
koperasi 

38,32% 

Pertumbuhan 
volume usaha 
koperasi 
sebesar 49,53% 

Realisasi IKU Dinas 
dibawah realisasai 
nasional yang sebesar 
49,53%, sedangkan 
IKU Dinas sebesar 
38,32% 

Meningkatnya 
kualitas usaha 
mikro 

Persentase 
peningkatan 
volume usaha 
mikro 

1,5% - 

 

Pertumbuhan 
usaha mikro 

0,106% 

Persentase 
jumlah 
wirausaha 
nasional 
sebanyak 7.968 
orang dari target 
10.000 orang  

Pertumbuhan jumlah 
usaha mikro tahun 
2018 sebesar 0,106% 
dari tahun sebelumnya 
atau sebanyak 60 
orang sehingga 
terhadap capaian 
target nasional, kita 
menyumbang sebesar 
0.75% yaitu 60 WUB 
terhadap 7.968 WUB 

Persentase 
peningkatan 
produk dan 
kemasan yang 

38,9% 

KUKM yang 
difasilitasi 
sertifikasi (halal, 
SNI,HKI,keama

Peningkatan produk 
dan kemasan yang 
sesuai standar 
sebesar 38,9% pada 
tahun 2018 atau 
sebanyak 50 
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Sasaran 
Strategis 
Renstra 

Indikator  
Kinerja 
Renstra 

Realisasi  
Tahun 
2018 

Realisasi 
Nasional 

Tahun 2018 
KET (+/-) 

sesuai standar nan pangan dan 
obat, SVLK,ISO, 
dll) sebesar 324 
KUKM 

produk/UM. Sehingga 
dibandingkan realisasi 
nasional sebesar 
15,43%  

 

 

Sasaran 
Strategis 
Renstra 

Indikator  
Kinerja Renstra 

Realisasi  
Tahun 
2019 

Target Nasional  
KET 
(+/-) 

Meningkatnya 
kualitas 
koperasi baik 
dari sisi 
manajemen, 
kelembagaan 
dan usaha 
koperasi 

Persentase Koperasi 
Sehat 

39,46% 

Persentase koperasi 
yang memilki kategori 
sehat/berkualitas 
terhadap persepsi 
masyarakat terhadap 
koperasi ditarget 10% 
per tahun 

Reali
sasi 

Nasio
nal 
belu
m 

rilis 

Persentase 
peningkatan usaha 
koperasi 

37,73% 

Persentase 
Pertumbuhan rata – 
rata volume usaha 
koperasi 15,5 -18% 
per tahun 

Meningkatnya 
kualitas usaha 
mikro 

Persentase 
peningkatan volume 
usaha mikro 

2 % - 

Pertumbuhan usaha 
mikro 

0,132% 

Target nasional untuk 
persentase 
pertumbuhan jumlah 
usaha mikro tahun 
2019 target sebesar 
2% 

Persentase 
peningkatan produk 
dan kemasan yang 
sesuai standar 

28% 

Koperasi dan UMKM 
yang difasilitasi 
sertifikasi (halal, 
SNI,HKI,keamanan 
pangan dan obat, 
SVLK,ISO, dll) target 
1.318 UMKM 

 

3.2 Analisis Capaian Kinerja 

3.2.1 Uraian/ Penjelasan 

a. Persentase Koperasi Sehat 

Salah satu indicator kinerja utama SKPD yaitu Persentase Koperasi Sehat. 

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bidang Pengawasan Koperasi 

Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Simpan 

Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syari’ah (USPPS) Koperasi, Koperasi dinyatakan sehat jika 

penilaian diperoleh total skor 80,00≤  x < 100 dan dinyatakan cukup sehat jika 

hasil penilaian diperoleh total skor 66,00 ≤ x < 80 , dalam pengawasan  jika 

hasil penilaian diperoleh total skor 51,00 ≤ x <66,00 , dalam pengawasan 

khusus jika hasil penilaian diperoleh total skor 0 < x <51,00. Sedangkan 

Aspek yang dinilai adalah sebagai berikut: 

1. Aspek Permodalan, meliputi komponen: 
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a. Rasio modal sendiri terhadap total asset 

b. Rasio kecukupan modal (CAR) 

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif, meliputi komponen: 

a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah 

piutang dan pembiayaan 

b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko 

c. Rasio penyisihan penghapusan aktifa produktif (PPAP) 

3. Aspek Manajemen, meliputi komponen:  

a. Manajemen umum 

b. Kelembagaan 

c. Manajemen permodalan 

d. Manajemen Aktiva 

e. Manajemen likuiditas 

4. Aspek Efisiensi, meliputi komponen:  

a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto 

b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset 

c. Rasio efisiensi pelayanan 

5. Aspek Likuiditas, meliputi komponen: 

a. Cash rasio 

b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima  

6. Aspek Jatidiri Koperasi, meliputi komponen: 

a. Rasio partisipasi bruto 

b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) 

7. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan, meliputi komponen: 

a. Rentabilitas asset 

b. Rentabilitas Ekuitas 

c. Kemandirian operasional pelayanan 

8. Kepatuhan Prinsip Syari’ah, meliputi komponen: 

a. pelaksanaan prinsip – prinsip Syari’ah 

Tahun 2019, terdapat 75 KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya dan 

dari hasil penilaian kesehatan tersebut terdapat 14 KSP/USP koperasi yang 

berkriteria sehat. Jumlah koperasi sehat tahun 2018 sebanyak 278 koperasi 

sehat dan pada tahun 2019 ditambah 14 koperasi = 292 koperasi sehat. 

Realisasi 292 koperasi sehat ini merupakan 39,46% dari seluruh jumlah 

koperasi yang ada yaitu 740 koperasi. Sedangkan target persentase koperasi 

sehat pada tahun 2019 adalah 42,28% (sebanyak 304 koperasi sehat dari 719 

koperasi; 719 koperasi adalah kondisi koperasi pada saat penyusunan 

target)sehingga capaian terhadap target adalah sebesar 93,3%. Untuk 

perbandingan realisasi persentase koperasi sehat dengan tahun sebelumnya 

yaitu pada tahun 2018 realisasi persentase koperasi sehat sebesar 38,83% , 



28 

 

Sedangkan perbandingan realisasi persentase koperasi sehat sampai dengan 

akhir periode Renstra tingkat kemajuannya sebesar 82,5% karena target akhir 

periode Renstra sebesar 47,84%.dan untuk perbandingan realisasi dengan 

standard nasional (target nasional), persentase koperasi yang memiliki 

kategori sehat/ berkualitas terhadap persepsi masyarakat terhadap koperas 

ditarget 10% per tahun sehingga realisasi persentase koperasi sehat terhadap 

standar nasional terbilang berhasil  

b. Persentase Peningkatan Usaha Koperasi 

Indikator Kinerja Utama yang kedua pada sasaran strategis Renstra 

Meningkatnya kualitas koperasi baik dari sisi manajemen, kelembagaan dan 

usaha koperasi adalah Persentase peningkatan usaha koperasi dengan target 

pada tahun 2019 sebesar 44,59%; realisasi 37,73% sehingga capaian 

kinerjanya sebesar 84,6%. Persentase peningkatan usaha koperasi ini 

mempunyai formulasi volume usaha koperasi tahun 2019 dikurangi volume 

usaha koperasi tahun 2018 dibagi volume usaha koperasi tahun 2018 kali 

100%. Dan peningkatan usaha koperasi ini terdiri dua yaitu: Peningkatan 

volume usaha koperasi sektor riil dan peningkatan volume usaha KSP/ USP. 

Perbandingan realisasi kinerja tahun sebelumnya 2018 mengalami sedikit 

penurunan dimana peningkatan volume usaha koperasi pada tahun 2018 

sebesar 38,32%.  Untuk perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir 

periode Renstra tingkat kemajuannya sebesar 80,98%. Sedangkan 

perbandingan realisasi persentase peningkatan usaha koperasi terhadap 

target nasional (persentase pertumbuhan rata – rata volume usaha koperasi 

sebesar 15,5 - 18% per tahun) mengalami keberhasilan. 

c. Persentase peningkatan volume usaha mikro 

Persentase peningkatan volume usaha mikro tahun 2019 target 2%, realisasi 

2% sehingga capaian kinerjanya 100%. Perbandingan realisasi tahun 2019 

dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,5% pada tahun 2018. Sedangkan 

untuk pebandingan realisasi kinerja tahun 2019 sampai akhir periode Renstra 

tingkat kemajuannnya sebesar 66,7%. Untuk realisasi kinerja terhadap 

standard nasional/ realisasi nasional  di Kementerian Koperasi dan UKM RI 

belum di upload untuk realisasi kinerja tahun 2019 sehingga tidak bisa 

dimonitor terutama pada kategori peningkatan volume usaha mikro, namun 

untuk realisasi tahun 2018 sebesar 49,53% tingkat nasional 

d. Pertumbuhan Usaha Mikro 

IKU selanjutnya adalah Pertumbuhan Usaha Mikro yang diformulasikan 

dengan membandingkan peingkatan jumlah usaha mikro tahun n dikurangi 

jumlah usaha mikro tahun n-1 dibagi jumlah usaha mikro tahun n-1. Target 

pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2019 sebesar 0,113% (sebanyak 61 

pelaku usaha mikro / WUB yang konsisten menjalankan usaha selama tahun 
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2019) terealisasi 0,132% (sebanyak 76 UM/WUB yang konsisten menjadi 

pengusaha selama tahun 2019). Adapun jumlah seluruh pengusaha mikro 

yang terdaftar sebagai binaan Dinas Koperasi dan usaha mikro pada tahun 

2018 sebanyak 57.404 unit sedangkan tahun 2019 sebanyak 57.480 unit 

usaha mikro. Kemudian perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 terhadap 

target akhir renstra yang sebesar 0,130% maka kemajuannya sebesar 101%. 

Dibandingkan dengan realisasi nasional pada tahun 2018 terdapat sebanyak 

7.968 orang wirausaha baru, dengan ini pertumbuhan jumlah usaha mikro di 

Kabupaten menyumbangkan 0.95% terhadap jumlah wirausaha nasional. Dan 

apabila dibandingkan dengan target nasional tahun 2019 yang ditarget 

sebesar 2% per tahun, maka capaian kinerja pertumbuhan usaha mikro pada 

kinerja Dinas masih dibawah target nasional 

e. Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standard 

Target persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standard 

pada tahun 2019 sebesar 26,67%, realisasi 28% sehingga capaian kinerja 

101%. Kondisi produk dan kemasan yang sesuai standard pada tahun 2018 

sebanyak 50 produk, tahun 2019 jumlah produk dan kemasan yang sesuai 

standard sebanyak 64 produk sehingga persentase peningkatan produk dan 

kemasan yang sesuai standard sebesar 28%. Dibandingkan dengan target 

akhir periode Renstra sebanyak 32% peningkatan, maka tingkat kemajuannya 

sebesar 87,5%. 

f. Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

Target capaian nilai SAKIP PD pada tahun 2019 adalah A dengan nilai 82, 

realisasinya A dengan nilai 87,06. Sedangkan perbandingan dengan realsasi 

kinerja tahun 2018, capaian nilai SAKIP PD adalah A dengan nilai 82. Untuk 

perbandingan realisasi kinerja sampai akhir periode Renstra yang memiliki 

target 86(A) maka tingkat kemajuannya adalah sebesar 101%  

3.2.2 Analisis Keberhasilan 

a. Persentase peningkatan volume usaha mikro 

Persentase peningkatan volume usaha mikro tahun 2019 target 2%, realisasi 

2%, capaian kinerjanya 100%. Berdasarkan realisasi kinerja kabid bina usaha 

mikro, persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan produksi 

sebesar 0,35% yang berarti sebanyak 201 UM dari 57.480 UM yang ada di 

Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan usaha produksi/ peningkatan 

omzet selama tahun 2019. Sedangkan untuk total besaran peningkatan volume 

usaha mikro (omzet usaha mikro) tahun 2019 sebesar Rp. 106.231.038,00 dari 

Rp. 5.311.551.890,00 (jumlah total volume usaha mikro tahun 2018)* sehingga 

realisasinya sesuai dengan target yaitu 2%. Ketercapaian indicator kinerja 

sasaran Renstra ini di dukung dengan Program Pengembangan 

kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro dengan indicator 
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kinerja program Persentase jumlah peserta pelatihan yang konsisten 

menjalankan usaha pasca pelatihan dan Persentase jumlah usaha mikro yang 

mengalami peningkatan produksi dengan berbagai macam kegiatan antara 

lain: koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha mikro dan 

koperasi melalui klinik usaha mikro, fasilitasi pendampingan koperasi dan 

usaha mikro, soaialisasi dan monev SHAT bagi pengusaha mikro, Promosi 

produk usaha mikro. selain itu program pembinaan lingkungan social juga 

sangat mengungkit peningkatan volume usaha mikro sekaligus mendukung 

pertumbuhan usaha mikro  

b. Pertumbuhan Usaha Mikro 

Capaian IKU yang mengalami keberhasilan yang kedua yaitu pertumbuhan 

usaha mikro. Pada tahun 2019 ini pertumbuhan jumlah usaha mikro terealisasi 

sebesar 0,132% atau sebanyak 57.480 unit UM dibandingak dengan tahun lalu 

dimana jumlah UM sebesar 57.404 unit. Para peserta pelatihan yang konsisten 

dalam menjalankan usahanya ini dapat diklasifikasikan dalam wirausaha baru 

atau wirausaha pemula, dimana mereka mampu menindaklanjuti dan 

menambah kreatifitas serta memodifikasi produk sesuai kebutuhan pasar 

untuk meningkatkan pendapatannya. Sedangkan kendala yang dialami oleh 

peserta pelatihan yang tidak mampu menjalankan usahanya adalah tidak 

mempunyai modal yang cukup, kurang kreatifitas dan tidak mempunyai pasar 

untuk memasarkan produknya.  

d. Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standard 

keberhasilan capaian kinerja persentase peningkatan produk dan kemasan 

yang sesuai standard ini tidak lepas dari pembinaan Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro terhadap para pengusaha mikro yang bergerak di bidang 

makanan dan minuman/ kuliner. Produk makanan maupun minuman memiliki 

standard – standard tertentu dalam menentukan kualitasnya untuk 

memperoleh legalitas usaha baik itu berupa PIRt yag dikeluarkan oleh Dinas 

Kesehatan, sertifikasi halal yang dikeluarkan MUI dan harus memenuhi kriteria 

berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI 

Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan 

yang Baik untuk Industri Rumah Tangga. Indicator kinerja ini di dukung oleh 

kegiatan fasilitasi pengembangan usaha mikro - peningkatan mutu kualitas 

usaha mikro melalui pelatihan desain kemasan. 

3.2.3 Analisis Kegagalan 

a. Capaian kinerja Persentase koperasi sehat walaupun tidak sampai 100%, 

tidak sepenuhnya dikatakan gagal karena capaian kinerjanya sudah 

sebesar 93,3% yang bisa dianggap cukup baik. Namun capaian kinerja 

yang tidak sampai 100% ini disebabkan oleh: 
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 Kurangnya kelengkapan administrasi pada koperasi (KPRI, Kopkar, 

Kopwan) pada saat dilakukan penilaian kesehatan, seperti tidak ada 

papan struktur organisasi, kepengurusan, papan visi dan misi 

koperasi  

 Dari sisi akuntansi, sebagian besar koperasi memiliki besaran kas 

yang terlalu besar atau bahkan terlalu kecil. Karena kas yang terlalu 

banyak/ besar dapat menghambat perputaran uang dalam 

pengembangan USP/ usaha sektor riil koperasi. Sedangkan jumlah 

kas yang terlalu sedikit/ terlalu kecil juga dapat menghambat proses 

pembiayaan – pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh koperasi. 

Oleh karena itu koperasi yang seperti ini tidak bisa masuk dalam 

kriteria sehat 

 Mayoritas Koperasi yang dinilai kesehatannya, belum memiliki dana 

cadangan resiko, masih terbatas pada dana cadangan biasa sebesar 

20%. Padahal dalam regulasi terbaru, dana cadangan terdiri dari 10% 

dana cadangan dan 10% dana cadangan resiko. 

 Terbatasnya jumlah pejabat/ ASN yang mempunyai sertifikat penilai 

kesehatan koperasi (2 orang) sehingga penilaian kesehatan KSP/USP 

koperasi membutuhkan waktu yang lebih panjang karena jumlah 

koperasi yang disasar dalam penilaian kesehatan tahun ini semakin 

bertambah 

 Koperasi belum melaksanakan proses sebagaimana yang telah 

tercantum dalam SOP maupun SOM perkoperasian 

  

b. Persentase peningkatan usaha koperasi, merupakan indicator kinerja 

sasaran yang terdiri dari peningkatan volume usaha koperasi sektor riil dan 

peningkatan volume usaha KSP/USP. Pada indicator program, persentase 

peningkatan volume usaha koperasi sektor riil terealisasi 11,34%. 

Sedangkan untuk persentase peningkatan volume usaha KSP/USP 

realisasinya sebesar 26,41%. Maka persentase peningkatan usaha 

koperasi adalah sebesar 37,73%. Target peningkatan usaha koperasi 

adalah sebesar 44,59% sehingga realisasi terhadap target capaiannya 

hanya sebesar 84,6%. Hal ini disebabkan oleh: 

 Volume usaha koperasi total mengalami kenaikan/peningkatan 

sebesar 38,32% pada tahun sebelumnya (2018). Kenaikan sebesar 

38,32% ini termasuk kenaikan yang cukup besar mengingat pada 

tahun 2017 kenaikan/ peningkatan volume usaha koperasi sudah 

mencapai 47,66% dibandingkan tahun 2016. Sehingga kenaikan/ 

peningkatan volume usaha koperasi yang rata - rata naik sekitar 11-

12% untuk usaha koperasi sektor riil dan 26-27% untuk usaha simpan 
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pinjam koperasi adalah hal yang cukup bisa dipahami karena realisasi 

yang telah dicapai pada tahun sebelumnya sudah sangat besar. 

 

3.2.4 Langkah – langkah mengatasi kegagalan 

Solusi/ alternative untuk mengatasi kegagalan ynag telah dilakukan Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro adalah: 

a. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang ada di Dinas baik itu berupa 

pembinaan, Bimbingan Teknis, Pendampingan, Fasilitasi terhadap 

koperasi , dsb dengan jangkauan yang lebih luas dan tepat sasaran  

b. Terkait peningkatan volume usaha koperasi yang belum memenuhi target, 

langkah – langkah yang perlu diambil dalam mengatasinya antara lain:  

 Memfokuskan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang 

Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi pada peningkatan 

volume usaha koperasi baik sektor riil maupun simpan pinjam koperasi 

(artinya koperasi harus lebih selektif dalam memberikan pinjaman agar 

tidak terjadi kredit macet) 

 Meningkatkan pembinaan usaha koperasi sektor riil sembari memonitor 

dan mengevaluasi hasil pembinaan terhadap koperasi sehingga dapat 

diketahui pergerakan volume usaha koperasi sebelum dan setelah 

dilakukan pembinaan oleh Dinas. Monitor perkembangan keuangan 

koperasi dapat dimulai dengan menggunakan IT untuk mempermudah 

monev koperasi di Kabupaten Situbondo 

c. Pembina Koperasi terutama ASN maupun pejabat wajib mengikuti diklat 

dan uji kompetensi penilaian kesehatan koperasi maupun diklat Pembina 

koperasi agar lebih memahami masalah perkoperasian sehingga lebih 

cerdas dan aktif dalam membina koperasi walaupun didampingi oleh 

tenaga PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) 

3.2.5 Analisis atas penggunaan Sumber Daya 

1. Jumlah PNS atau ASN sebayak 19 orang terdiri dari : 1 orang pejabat 

eselon II, 4 orang pejabat eselon III, 6 orang pejabat eselon IV, dan 8 

orang pelaksana (staf). Selain itu ad 1 orang THL dan 6 orang tenaga 

PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan). Terdapat 3 jabatan eselon 

IV yang masih kosong karena mutasi dan purna tugas, sedangkan untuk 

pelaksana terdapat 3 kasi yang tidak memiliki staf/ pelaksana. Namun 

dengan segala keterbatasan yang ada Dinas Koperasi dan UM mampu 

melaksanakan program dan kegiatan semaksimal mungkin untuk 

mencapai sasaran Renstra tahun 2016 – 2021. 

2. Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2019, untuk 

program rutin ada 3 program yang dilaksanakan dan memiliki capaian 

program yang baik karena rata – rata capaian programnya sebesar 100%. 
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Hal ini dapat dilihat pada laporan kinerja eselon III milik Sekretaris Dinas. 

Sedangkan untuk program pembangunan/ program yang mendukung 

sasaran Renstra terdapat 4 program yang akan dijabarkan pada poin 3.2.6 

di bawah ini. 

3. Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Koperasi dan UM mulai dari 

gedung, kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor, semua 

fasilitas yang ada telah dimaksimalkan penggunaannya untuk mendukung 

tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UM Kab. Situbondo. 

 

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Kinerja 

1. Untuk sasaran yang pertama yaitu meningkatnya kualitas koperasi baik dari 

sisi manajemen, kelembagaan dan usaha koperasi, indicator sasarannya 

ada dua yaitu: 

a. Persentase koperasi Sehat yang di dukung oleh program peningkatan 

kualitas kelembagaan koperasi yang memilki indikator kinerja program: 

persentase koperasi aktif (dengan capaian kinerja sebesar 93,6%)  dan 

persentase koperasi yang melaksanakan RAT (dengan capaian kinerja 

sebesar 82,4%). Berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan unutk 

mendukung indicator kinerja program ini antara lain: sosialisasi prinsip – 

prinsip pemahaman perkoperasian melalui bimtek penyusunan 

RK/RAPBK, RAT dan SPI Koperasi; Penyuluhan perkoperasian dan 

fasilitasi pembentukan koperasi bagi kelompok usaha 

pertanian/perikanan/kelompok usaha mikro, Pembinaan, pengawasan, 

danpenghargaan koperasi berprestasi melalui pemeringkatan koperasi, 

pengawasan koperasi illegal; Penilaian kesehatan bagi KSP/USP 

Koperasi; Peningkatan pengawasan bagi pengurus koperasi melalui 

Bimtek audit laporan keuangan; Bimtek peningkatan kapasitas anggota 

koperasi sebagai kader koperasi melalui pembinaan kader koperasi bagi 

pengurus PKK; dan Bimtek revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi 

serta pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD. 

b. Persentase peningkatan usaha koperasi di dukung oleh program 

Peningkatan kualitas usaha koperasi untuk indicator program persentase 

peningkatan volume usaha koperasi sektor riil (dengan capaian kinerja 

sebesar 73,3%) dan persentase peningkatan volume usaha KSP/USP 

(dengan capaian kinerja sebesar 84,9%) dengan kegiatan yang terdiri 

dari pembinaan bina usaha koperasi ritail dan pelaporan keuangan 

melalui pelatihankeuangan berbasis IT meliputi komputerisasi pada 

koperasi usaha ritail; rintisan penerapan teknologi sederhana/ 

manajemen modern pada jenis usaha koperasi melalui pelatihan 



34 

 

keuangan berbasis IT pada usaha simpan pinjam dan usaha simpan 

pinjam koperasi besrta monevnya, bimtek pelaksanaan SOP dan SOM 

koperasi, fasilitasi pembiayaan melalui akses permodalan dengan 

lembaga keuangan, Pelatihan peran koperasi wanita melalui pelatihan 

dan pendampingan laporan keuangan berbasis syari’ah, koordinasi 

penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro melalui pengawasan 

dana bergulir bagi koperasi/LKM/pokmas.selain itu bidang 

pemberdayaan dan pengembangan koperasi sebagai penanggung jawab 

program ini juga mengampu kegiatan DAK Nonfisik dengan pelatihan 

tata rias dan hijab bagi anggota koperasi. 

2. untuk sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas usaha mikro, dengan 3 

indikator sasaran antaralain: Persentase peningkatan volume usaha mikro, 

Pertumbuhan usaha mikro dan persentase peningkatan produk dan 

kemasan yang sesuai standard, serta yang didukung dengan program 

pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro 

dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial yang berasal dari DBHCHT.  

a. Untuk program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan 

kompetitif usaha mikro yang mendukung indicator sasaran  

 Indicator sasaran persentase peningkatan volume usaha mikro, 

dalam indicator program di dukung dengan persentase jumlah 

usaha mikro yang mengalami peningkatan produksi dengan 

target sebesar 0,35% , realisasi 0,35% sehingga capaiannya 

100%. Adapun kegiatan pendukungnya antara lain 

penyelenggaraan promosi produk usaha mikro yang diikuti oleh 

Dinkop di beberapa lokasi baik lokal, regional maupun nasional, 

sosialisasi dan monev SHAT, Klinik Usaha Mikro serta fasilitasi 

pendampingan koperasi dan usaha mikro. Selain didukung oleh 

program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan 

kompetitif usaha mikro, indicator sasaran persentase peningkatan 

volume usaha mikro ini juga didukung oleh program pembinaan 

lingkungan sosial yang berasal dari Dana DBHCHT dengan 

berbagai macam kegiatannya antara lain pembinaan dan 

pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 

melalui pelatihan ketrampilan shibori motif, pelatihan pembuatan 

aneka olahan buah lokal, pelatihan aneke olahan roti modern, 

pelatihan pembuatan tas, peningkatan kualitas usaha mikro 

dengan pelatihan manajemen kewirausahaan/ manajemen bisnis 

dan keuangan, pelatihan sulam benang pita, pelatihan sablon, 

pelatihan salon kecantikan dan potong rambut 
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 Untuk indicator sasaran pertumbuhan usaha mikro di dukung 

dengan indicator program Prosentase peserta pelatihan yang 

konsisten menjalankan usaha pasca pelatihan dengan capaian 

kinerja 100%, yang didukung dengan kegiatan penyelenggaraan 

pelatihan kewirausahaan melalui peningkatan kemampuan 

kewirausahaan melalui pelatihan menjahit baju/konveksi, 

pelatihan aneka kue jajanan tradisional, pelatihan kewirausahaan 

pengusaha pemula, pelatihan pembuatan dan packing aneka 

kripik. Untuk program pembinaan lingkungan social selain 

mendukung dalam indicator sasaran penngkatan volume usaha 

mikro seluruh kegiatannya juga sekaligus memiliki  capaian 

program dalam persentase calon wirausaha baru/UM yang dibina 

menjadi wirausaha pemula sehingga target 12% dalam program 

pembinaan lingkungan social juga telah terealisasi 

 Indicator sasaran persentase peningkatan produk dan kemasan 

yang sesuai standard didukung dengan indicator program 

persentase usaha mikro yang menghasilkan produk makanan 

dan minuman sebesar 75%. Sebagaimana laporan kinerja kabid 

bina usaha mikro jumlah pengusaha mikro yang menghasilkan 

produk makanan dan minuman sebanyak 75% dari seluruh 

jumlah usaha mikro yang pernah dibina oleh dinas koperasi. 

Produk makanan dan minuman ini memiliki standard tersendiri 

dari sisi keamanan produk maupun kemasannya agar produk 

mamin didalamnya tetap terjamin kualitasnya. Pendukung 

kegiatan dari indicator sasaran ini adalah fasilitasi 

pengembangan usaha mikro melalui standarisasi kemasan 

produk 
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3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran 

Cost Per Outcome 

Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

No Sasaran/Program Indikator 
Kinerja Anggaran 

efisiensi Ket 
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Sisa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 10=(9-7)*100 11 

1 Meningkatnya kualitas 
koperasi baik dari sisi 

manajemen, 
kelembagaan dan 

usaha koperasi 

Persentase 
koperasi Sehat  

42,28% 39,46% 93,3% 1.086.223.500 1.050.256.250 35.967.250 - 
Belum 
Efisien 

Persentase 
peningkatan usaha 

koperasi 
44,59% 37,73% 84,6% 157.027.650 151.370.650 5.657.000 - 

Belum 
Efisien 

2 Meningkatnya kualitas 
usaha mikro 

Pertumbuhan 
Usaha Mikro 

0,113% 0,132% 116% 

1.296.278.003 947.466.000 348.812.003 26,9% 
Efisien 
26,9% 

Persentase 
peningkatan produk 
dan kemasan yang 

sesuai standar 

26,67% 28% 104% 

Persentase 
peningkatan 

volume usaha 
mikro 

1,5% 1,5%  100% 1.313.117.000 1.214.370.600 98.746.400 7,52% 
Efisien 
7,52% 
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Program Indikator Program 

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target (Rp) Realisasi (Rp) 

Capaian 
(%) 

Program Peningkatan 
Kualitas Usaha Koperasi 

Persentase peningkatan volume usaha 
KSP/USP 

31,1% 26,41% 84,9% 

157.027.650 151.370.650 96,4% 

Persentase peningkatan usaha koperasi sektor 
riil 

14,48% 11,34% 73,3% 

Program Pengembangan 
kewirausahaan dan 

keunggulan kompetitif 
usaha mikro 

Persentase jumlah usaha mikro yang 
mengalami peningkatan produksi 

0,35% 0,35% 100% 

1.296.278.003 947.466.000 73,06% 
Persentase jumlah peserta pelatihan yang 
konsisten menjalankan usaha pasca pelatihan 

12% 12% 100% 

Persentase pengusaha mikro yang 
menghasilkan produk makanan & mnuman 

75% 75% 100% 

Program Peningkatan 
Kualitas Kelembagaan 

Koperasi 

Persentase koperasi yang melaksanakan RAT 
34.77% 28,65% 82,4% 

1.086.223.500 1.050.256.250 96,69% 

Persentase Koperasi Aktif 
54,17% 50,68% 93,6% 

Program Pembinaan 
Lingkungan Sosial 

Persentase masyarakat/ calon WUB yang 
dibina menjadi wirausaha pemula 

12% 12% 100% 1.313.117.000 1.214.370.600 92,5% 
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Dari table di atas dapat dilihat untuk indicator kinerja setiap program telah 

memenuhi target dan ada yang melebihi target (untuk capaian kinerja di atas 100%), 

namun ada satu indicator program pada program peningkatan kualitas usaha 

koperasi yaitu prosentase peningkatan volume usaha USP/KSP koperasi yang 

capaian terhadap tagetnya 84,9% dan persentase peningkatan usaha koperasi 

sektor riil yang capaian terhadap tagetnya sebesar 73,3%. Dibandingkan dengan 

serapan anggaran hal ini perlu dievaluasi kembali hal – hal apa saja yang 

menyebabkan capaian program tidak tercapai 100% dibandingkan dengan serapan 

anggaran untuk program peningkatan kualitas usaha koperasi sebesar 96,4%. 

 Untuk efisiensi penggunaan sumber daya, perbandingan persentase 

capaian kinerja indicator sasaran strategis dengan persentase capaian anggaran 

yang mendukung indicator sasaran strategis tersebut memiliki tingkat efisiensi yang 

cukup baik pada Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif 

usaha mikro dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial. Namun untuk program 

peningkatan kualitas usaha koperasi dan program peningkatan kualitas 

kelembagaan koperasi dibandingkan dengan capaian pada indicator sasaran sedikit 

mengalami pemborosan sebagaimana tercantum pada tabel di atas.  
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BAB IV 
 

PENUTUP 
 

4.1 KESIMPULAN 

Secara umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo 

pada Tahun Anggaran 2019 telah memenuhi Perjanjian Kinerja Perubahan 

tahun 2019. Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019 

dicapai dengan kategori berhasil. Sasaran Strategis Rensra yang pertama yaitu 

meningkatnya kualitas koperasi baik dari sisi manjemen, kelembagaan dan 

usaha koperasi dengan indicator sasaran: 

1. Persentase Koperasi Sehat 

Pada tahun 2019, target persentase koperasi Sehat sebesar 42,28% dan 

terealisasi sebesar 39,46% atau 292 koperasi sehat dari jumlah seluruh 

koperasi yang ada yaitu 740 koperasi sehingga capaian kinerjanya 

mencapai 93,3% dengan kategori Berhasil. 

2. Persentase Peningkatan Usaha Koperasi 

Target persentase peningkatan usaha koperasi tahun 2019 sebesar 

44,59%, realisasi sebesar 37,73% sehingga capaian kinerjanya sebesar 

84,6% dengan kategori Cukup Berhasil. 

Sedangkan untuk sasaran strategis Renstra yang kedua yaitu 

meningkatnya kualitas usaha mikro dengan indicator sasaran antara lain: 

1. Persentase peningkatan volume usaha mikro 

Target persentase peningkatan volume usaha mikro tahun 2019 adalah 

sebesar 2%, realisasinya 2% sehingga capaian kinerja sebesar 100% 

dengan kategori berhasil 

2. Pertumbuhan Usaha Mikro 

Pertumbuhan Usaha Mikro Tahun 2019 mempunyai target 0,113%, 

realisasi 0,132%, sehingga capaian kinerja 116% dengan kategori 

berhasil 

3. Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standard 

Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standard pada 

tahun 2019 memiliki target 26,67%, realisasi 28% sehingga capaian kinerja 

sebesar 104% dengan kategori berhasil 
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Untuk lebih meningkatkan capaian sasaran masih terdapat 

hambatan dan kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Situbondo, yang meliputi: 

a) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) koperasi sebagai bentuk 

pertanggungjawaban keuangan koperasi yang disampaikan pada saat RAT 

atau Rapat Anggota Tahunan belum semua koperasi melaporkan kepada 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selaku Pembina, sehingga terdapat 

koperasi – koperasi yang melaksanakan RAT namun tidak melaporkan 

hasilnya kepada Dinas 

b) Koperasi tetap dinyatakan aktif baik secara kelembagaan maupun usaha 

walaupun tidak setiap tahun melaksanakan RAT. Minimal 3 tahun berturut 

– turut tidak melaksanakan RAT koperasi baru dinyatakan tidak aktif dalam 

Aplikasi ODS (Online Data System) Koperasi 

c) Permasalahan klasik pengusaha mikro maupun wirausaha pemula pada 

saat di monev pasca pelatihan yaitu permasalahan permodalan dan 

pemasaran sehingga sulit untuk mengembangkan usahanya 

d) Sulitnya merubah mindset pengelola koperasi maupun wirausaha pemula 

untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelangsungan lembaga maupun 

usahanya tanpa bantuan dari Pemerintah 

 

4.2 SARAN 

Solusi yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dan 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo untuk penyelesaiannya 

adalah : 

a) Melaksanakan inovasi dengan IT untuk pantau pelaporan kondisi keuangan 

koperasi baik dari sisi modal, asset, volume usaha, dsb 

b) Pembinaaan, pengawasan serta penghargaan kepada koperasi – koperasi 

yang disiplin dalam melaksanakan RAT 

c) Selain fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) secara gratis kepada 

pengusaha mikro, fasilitasi permodalan bagi pengusaha mikro dapat 

dilayani di klinik usaha mikro. Berikutnya untuk pemasaran, mengingat saat 

ini e – commerce telah menjadi primadona dalam transaksi jual beli di 

masyarakat maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berencana 

memfasilitasi para pengusaha mikro yang sudah siap dalam memproduksi 

maupun memasarkan produknya melalui   e- commerce yang ada di 

Indonesia 

d) Menyentuh aspek kognitif, afektif dan psikomotorik para pengelola koperasi 

dan usaha mikro melalui diseminasi, sosialisasi maupun penyebarluasan 








































































































